
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8772 Vineri 30 aprilie 1971 8 PAGINI - 40 BANI

ÎN PAGINA A VI-A

MANIFESTĂRI

CONSACRATE
SEMICENTENARUIUI

PARTIDULUI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT, NICOLAE CEAUSESCU, 

VA FACE O VIZITĂ OFICIALĂ 
h FINLANDA

La Invitația președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, va face o vizită oficială 
în Finlanda, între 29 iunie și 3 iulie 1971.

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI

NAȚIONALE

Lucrărlle celei de-a Vl-a sesiuni 
a actualei legislaturi a Marii Adu
nări Naționale au fost reluate joi 
dimineața în ședință plenară. în 
perioada de la ultima ședință 
plenară, comisiile permanente ale 
M.A.N. au examinat proiectele de 
legi care urmau să fie supuse dez
baterii.

Alături de deputății Marii Adu
nări Naționale, In sală se aflau 
numeroși invitați — conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești,' activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, 
ziariști.

Printre Invitați se aflau, de ase
menea, -șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați Ia București, precum 
șl corespondenți ai presei străine.

La ora 9, întîmpinați cu puter
nice aplauze, sosesc conducătorii 
partidului și statului. în loja din 
dreapta incintei au luat loc 
rășii Nicolae Ceaușescu, 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Virgil Trofin, Maxim Berghianu, 
F'arlan Dănălache, Constantin 
DrSgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

în loja din stînga se aflau mem
brii Consiliului de Stat.

Deschizînd ședința, președintele 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voltec, a arătat că Biroul 
Marii Adunări Naționale propune 
la ordinea de zi următoarele :

— Proiectul de lege privind a- 
cordarea unor scutiri si reduceri 
de impozit pe veniturile realizate 
de gospodăriile agricole apartinînd 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție șl producătorilor in
dividuali ;

— Proiectul de lege privind or
ganizarea și dezvoltarea activități
lor Industriale, de prelucrare a 
produselor agricole, construcții și 
prestări de servicii în unitățile 
aparținînd consiliilor populare,

tova-
F.mii
Pari

Pană,

cooperației agricole, meșteșugă
rești și de consum ;

— Proiectul de lege pentru or
ganizarea, administrarea și folosi
rea pajiștilor, Ioturilor zootehnice 
și semincere, precum și a stațiuni
lor comunale de montă ;

— Proiectul de lege privind can- 
tinele-restaurant pentru salariați.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate ordinea de 
zi propusă.

Deputatul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a prezentat 
apoi expunerea comună la proiec
tele de lege înscrise la primele 
două puncte ale ordinii de zi.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale asu
pra proiectului de Lege privind a- 
cordarea unor scutiri șl reduceri 
de impozit pe veniturile realizate 
de gospodăriile agricole aparținînd 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție și producătorilor in
dividuali a fost prezentat de depu
tatul Aurel Vijoli, președintele Co
misiei economico-financiare a 
M.A.N.

La discuția asupra acestui pro
iect de lege au luat cuvîntul de
putății Ion Sirbu, prim-secretar al 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, Antoniu Komii- 
veș, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Pecica, județul Arad, Marin Ar
gint, președintele Uniunii județene

a cooperativelor agricole de pro- 
ducție-llfov, și Dumitru Dinișor, 
președintele Cooperativei agricole 
de producție din comuna Goicea 
Mare, județul Dolj.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și supus votului 
secret al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind acordarea 
unor scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate de gospodă
riile agricole aparținind membrilor 
cooperativelor agricole de produc
ție și producătorilor individuali.

în continuare, deputatul Virgil 
Pirvu, vicepreședinte al Comisiei 
economico-financiare, a prezentat 
Raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale la proiec
tul de Lege privind organizarea și 
dezvoltarea activităților industriale, 
de prelucrare a produselor agrico
le, construcții și prestări de ser
vicii în unitățile aparținînd consili
ilor populare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de consum.

La dezbaterea proiectului
lege au luat cuvîntul deputății : 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Constantin Bă
diță, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din 
Salcea, județul Mehedinți, 
ghe Petrescu, președintele

de

{Continuare în pag. a IV-a)
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DEMNE| GLORpQȘUL SEMICENTENAR

I SUCCESE

DE MAREA SĂRBĂTOARE
Oamenii muncii din întreaga țară întlmpină gloriosul semicentenar al 

partidului cu succese deosebite, demne de această mare sărbătoare. Din în
treaga țară ne sosesc vești care ilustrează rezultatele obținute In Îndepli
nirea planului șl a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.

JUDEȚUL VRANCEA JUDEȚUL GALAȚI

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P. C. R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, biroul Comitetului jude
țean de partid Vrancea raportează 
că planul producției industriale pe 
4 luni a fost îndeplinit cu 3 zile 
mâl devreme ; s-au produs în plus 
mărfuri în valoare de peste 40 mi
lioane lei, depășindu-se mult anga
jamentul asumat în cinstea semi
centenarului Partidului Comunist 
Român.

Dornici să întîmpine măreața săr
bătoare a partidului cu realizări de 
seamă, țăranii cooperatori, mecani
zatorii și lucrătorii din agricultura 
de stat au folosit fiecare oră bună 
de lucru pentru grăbirea lucrărilor 
pe ogoare. Aceasta a făcut ca in 
cursul zilei de 29 aprilie să se în
cheie semănatul porumbului pe cele 
aproape 49 000 hectare aparținînd 
unităților socialiste și 
cartofului pe întreaga 
planificată.

Succese importante au
nute in gospodărirea ți Înfrumuse
țarea orașelor și satelor, in invăță- 
mint, cultură și sănătate.

GALAȚI (corespondentul „Scîn
teii", S. Savin). — Colectivele în
treprinderilor industriale din ju
dețul Galați și-au realizat sarcinile 
de plan pe primele 4 luni din acest 
an în ziua de 27 aprilie la produc
ția marfă vîndută și încasată și în 
ziua de 28 aprilie la producția 
globală. In zilele care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul lunii. în indus
tria județului se va obține peste 
plan o producție globală în valoare 
de 55 milioane lei și o producție 
marfă vîndută și încasată ce depă
șește 120 milioane lei. Economiile 
realizate prin reducerea cheltuieli
lor de producție se cifrează la a- 
proape 22 milioane lei în industrie, 
peste 7 milioane lei în construcții 
și 20 milioane lei în transporturi., 
iar beneficiile obținute peste plan, 
numai în trimestrul I, se ridică l;i 
72,7 milioane lei.

unitățile Ministerului Minelor. Pe
trolului ți Geologiei au realizat, 
totodată, angajamentele luate în 
cinstea aniversării partidului. Po
trivit calculelor, pînă la 1 mai se 
va obține suplimentar o producție 
în valoare de peste 130 milioane lei. 
Vor fi date peste plan 160 000 tone 
cărbune, 3 300 tone fier în mi
nereu marfă, 600 tone bauxită, im
portante cantități de minereuri ne
feroase, produse nemetalifere, țiței 
și gaz metan.

JUDEȚUL HUNEDOARA

JUDEȚUL SATU-MARE

SATU-MARE (corespondentul 
.Scînteii". O. Grumeza). — întîm- 

însufletire apropiatul 
partidului, colectivele 

Industriale din județul 
raportează că planul 

globale pe primele patru

plantarea 
suprafață

fost obți-

UNITĂȚILE MINISTERULUI 
MINELOR, PETROLULUI 

Șl GEOLOGIEI

îndeplinind planul producției 
globale pe primele patru luni ale . 
anului cu trei zile mai devreme,

pinind cu 
jubileu al 
unităților 
Satu-Mare 
producției 
luni ale anului a fost îndeplinit cu 
două zile înainte de termen. Pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie. întreprinde
rile industriale din județ vor reali
za peste Plan o producție globală 
in valoare de 25 milioane lei. Pro
ducția suplimentară se va materia
liza, printre altele, în 100 tone uti
laj minier. 1 300 mașini de gătit cu 
gaze, 643 reșouri cu gaz, 150 sobe 
de încălzit, 8 000 tricotaje. 20 000 mp 
țesături și confecții în valoare de 
800 000 lei. Demn de apreciat este și 
faptul că livrările la export 
primele patru luni au depășit cu 
14 la sută prevederile planului.

DEVA (corespondentul „Scînteii", 
Sabin Ionescu). — In întrecerea 
desfășurată în cinstea semicentena
rului partidului, colectivele unită
ților industriale din județul Hune
doara raportează îndeplinirea Îna
inte de termen a sarcinilor de plan 
pe primele 4 luni ale anului la pro
ducția globală, producția marfă și 
livrările la export. Pînă la sfîrși
tul lunii . aprilie, în industria 
județului se va realiza suplimentar 
o producție globală de peste 100 mi
lioane lei, iar planul la producția 
destinată exportului va fi depășit 
cu circa 7 milioane lei valută.

JUDEȚUL ILFOV

ILFOV (corespondentul „Scin- 
teii", Florea Ceaușescu). — Pînă la 
26 aprilie a.c., întreprinderile 
clustriale din județul Ilfov 
realizat principalii indicatori 
planului pe primele patru luni 
anului. Se estimează că, pînă
sfîrșitul acestei luni, se vor realiza 
peste prevederile planului circa 50 
milioane lei la producția globală, 
peste 90 milioane lei la producția 
marfă și 
proape 35 
la fondul 
port pe 4
milioane lei valută.

lu
au 
ai 

ale 
la

TX'

prestări de servicii, a- 
milioane lei la livrările 
pieței, iar planul de ex- 
luni va fi depășit cu 12

Pretutindeni,
campanie agricolă

în ritm susținut

CU GLASUL
CEL MAI SINCER
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Oamenii muncii 
‘antrenați în marea 
anului 1971, întîmpină 
semicentenarului partidului și ziua de 
1 Mai cu o realizare remarcabilă : 
încheierea însămînțărilor de primă
vară pe mare parte din suprafețele 
destinate acestor culturi. Pînă la 
28 aprilie — după datele furnizate 
de minister — a fost însămînțată o 
suprafață totală de aproape 4 mili
oane de hectare cu porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, plante fu
rajere, legume și cartofi. Semăna
tul porumbului s-a făcut pe 88 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva în întreprinderile agricole 
de stat și 81 la sută în cooperati
vele agricole. în decurs de două 
zile a fost însămînțată o suprafață 
de 330 000 hectare, viteza zilnică de 
lucru crescînd cu 9 la sută. Este deo
sebit de semnificativă o comparație a 
rezultatelor de acum cu cele con
semnate anul trecut. La aceeași 
dată se însămînțaseră numai 66 la 
sută pe total culturi, iar la porumb 
realizările respective reprezentau 
65 la sută din suprafețele planifi-

din agricultură, 
bătălie a recoltei 

aniversarea

desfășurarea 
agricole în

perfecționării organizării, 
și conducerii agricul-

agricole de primăvară

MULȚUMIM PARTIDULUI!

Ani 
fiii 
toare 
s-au jertfit pentru li
bertate și o viață mai 
bună !

Ani de muncă asi
duă în care poporul 
nostru a făurit ceea 
ce — pe vremuri — 
era numai un vis. 
Cînd vezi uriașele 
realizări obținute în 
toate domeniile de 
activitate, pe întregul 
teritoriu al țării, nu 
poți să nu rămîi ui
mit de înțelepciunea 
și energia care a 
coordonat și stimulat 
înfăptuirea acestora, 
aducînd civilizația și 
bunul trai pentru toți 
oamenii muncii de la 
orașe și sate — 
PARTIDUL.

Grija pentru bună
starea materială a 
fost permanent Îm
pletită cu preocupa
rea deosebită pentru 
înflorirea culturii și 
artelor care. consti
tuind hrana spirituală 
a ponorului. imorta
lizează totodată efor
turile constructive ale 
epocii noastre.

Puterea de muncă 
a oamenilor, elanul și 
priceperea lor. 
militările zilnice 
tru mai bine au 
un permanent 
de inspirație în lucră-

G. BAZAVAN

a
să

rile pe care le-am 
elaborat. La acestea 
s-au adăugat momen
tele istorice din lupta 
eroică a clasei munci
toare pentru zdrobi
rea puterii burghezo- 
moșierești și a jugu
lui fascist, elemente 
care dau un puternic 
dramatism în creația 
unei opere de artă 
contemporană.

Străduința mea 
fost ca în lucrări
folosesc un limbaj 
muzical accesibil. îm
brăcat în haina me
reu înnoită prin țesă
tura firelor sensibile 
ale folclorului nostru 
bogat, pe care l-am 
cunoscut și aprofun
dat, cutreierind satele 
și cătunele și stînd la 
sfat cu bătrînii 
sozi, purtătorii 
tor nestemate.

Posibilitățile 
de partidul și 
nostru socialist 
tru dezvoltare®
rii și artelor — ală
turi de toate celelalte 
activități — au stimu
lat artiștii creatori în 
elaborarea unor opere 
de seamă apreciate

rap- 
aces-

create 
statul 
pen

cil! tu-

Ecoul puternic al Hotărîrii Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman cu privire la unele măsuri de îmbunătățire

a condițiilor de viață ale membrilor cooperativelor agricole de producție
Ieri a fost dată publicității Hotărîrea Comitetu

lui Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la unele măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor de viață ale membri
lor cooperativelor agricole de producție. Această 
hotărire a conducerii partidului are menirea să 
îmbunătățească. în continuare, condițiile de trai 
ale țărănimii cooperatiste. Ea vine să se adauge. 
Ia puțin timp, măsurilor de mare însemnătate 
adoptate de conducerea partidului și statului 
nostru în vederea perfecționării organizării, pla
nificării și conducerii agriculturii, în cadrul că
rora un loc important îl ocupă aplicarea noilor 
forme de retribuire a muncii cooperatorilor —

pirghii puternice de sporire a producției, de întă
rire a cooperativelor agricole, de creștere a ni
velului de trai al țărănimii cooperatiste. Aplica
rea acordului global, ca și introducerea venitului 
minim garantat au mărit interesul cooperatorilor 
pentru obținerea unor producții mari. Deși a tre
cut puțin timp de la generalizarea acestor mă
suri, rezultatele sînt evidente : țărănimea parti
cipă mai activ la executarea tuturor lucrărilor 
agricole.

Recenta Hotărire a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. constituie încă o dovadă a grijii 
permanente pe care partidul nostru o acordă ță
rănimii cooperatiste. Prevederile hotărîrii se în-

scriu in ansamblul măsurilor luate de conduce
rea partidului și statului pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii noastre. Rezolvind probleme 
sociale de mare importanță, ele vor duce la par
ticiparea tot mai activă a cooperatorilor la Înfăp
tuirea sarcinilor economice ce revin cooperative
lor agricole. Este evident că țărănimea va răs
punde acestor măsuri prin efectuarea la timp și 
bine a lucrărilor agricole în vederea înde
plinirii și depășirii planurilor de producție, pen
tru dezvoltarea economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole. Aceasta se vede și din 
scrisorile pe care le publicăm in pagina a VlI-a 
a ziarului.

cate în întreprinderile agricole de 
stat și 62 la sută în cooperativele 
agricole. Există condiții ca în majo
ritatea județelor, menținîndu-se vi
teza de lucru realizată în ultimele 
zile, să se semene porumbul pînă 
in ziua de 1 mai.

Am beneficiat în acest an de con
diții climatice mai favorabile ? Pă- 
mîntul a tost mai zvîntat, dar după 
cum se știe ploile din ultima parte 
a lunii martie și începutul lunii a- 
prilie au împiedicat 
normală a lucrărilor
cimp. La mijlocul lunii aprilie erau 
puține suprafețe însămînțate cu po
rumb, ca numai peste zece zile pri
mele județe — Constanța, Tulcea. 
Brăila, iar apoi altele — Il
fov, Alba, Teleorman, Ialomița, Si
biu să anunțe încheierea semăna
tului. în județul Constanța, de e- 
xemplu, în decurs de numai 10 zile 
a fost însămînțată o suprafață de 
107 250 hectare. Explicația acestor 
succese constă în organizarea su
perioară a muncii în această primă
vară ca urmare a aplicării măsuri
lor luate de conducerea partidului 
în vederea 
planificării 
turii.

Lucrările
trebuie să continue pînă la însămîri- 
țarea ultimelor suprafețe din cele 
destinate a fi cultivate cu porumb 
și alte plante agricole. Trebuie de
puse eforturi în vederea terminării 
semănatului în județele din zona 
subcarpatică — Argeș, Vîlcea, Gorj, 
Mehedinți, zonă cu terenuri podzo- 
lice care se lucrează mai greu cînd 
au exces de umiditate, precum și în 
județele Suceava și Maramureș. De 
asemenea, trebuie grăbite lucrările 
în județele Dolj și Olt unde au fost 
însămînțate pînă la 28 aprilie numai 
66 și respectiv 65 la sută din supra
fețele planificate cu porumb.

Desfășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară — încheierea semănatu
lui în limitele timpului optim în 
majoritatea unităților agricole — 
constituie un remarcabil succes. 
Pentru a se obține recolte mari este 
necesar ca lucrările de întreținere 
să fie făcute la timp și de bună ca
litate. In această direcție trebuie 
concentrate toate eforturile oameni
lor muncii din agricultură începînd 
din primele zile ale lunii mai.

fră- 
pen- 
fost. 

izvor

atît pe plan intern, 
cit și internațional.

Inflăcăratele și în
țeleptele cuvîntări ale 
secretarului general 
al Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ți
nute in diferite adu
nări cu muncitori, in
telectuali, țărani, sînt 
chintesența obiecti
velor de viitor. Ele o- 
feră și creatorilor de 
artă nesecate izvoare 
de inspirație pentru 
lucrări care să mobi
lizeze oamenii muncii 
în făurirea unei țări 
prospere, să dezvolte 
dragostea pentru mun
că, pentru patrie și 
partid, să educe gus
tul pentru frumos.

Pe meleagurile pa
triei se deschid noi 
șantiere, noi fabrici și 
uzine se vor înălța ; 
blocuri semețe se vor 
ridica spre cerul albas
tru, noi mașini vor 
scormoni pămîntul și 
vor culege roadele lui: 
omul va cunoaște — 
în țara mea — noi bi
nefaceri a!^ civiliza-, 
ției. In fruntea aces
tei vaste opere de 
construcție se află 
partidul nostru, ma
rele detașament al 
comuniștilor. Voi cînta 
aceste mărețe fapte 
cu glasul cel mai sin
cer.

Maiestății sale JULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGA
Cu ocazia Zilei naționale a Olandei, adresez Maiestății Voastre feli

citări cordiale și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului 
olandez. '

nicolae ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc sincer, Excelență, dumneavoastră și Consiliului de 

Stat, pentru amabilele urări ce mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele 
de naștere și vă exprim la rîndul meu, în mod cordial, cele mai bune 
urări.

HIROHITO
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LEGEA

privind acordarea unor scutiri și reduceri 
de impozit pe veniturile realizate 

de gospodăriile agricole aparținind membrilor 
cooperativelor agricole de producție 

și producătorilor individuali
Pentru stimularea gospodăriilor a- 

gricole personale ale membrilor coo
perativelor agricole de producție și 
ale producătorilor individuali, în ve
derea creșterii unui număr mai mare 
de animale și pentru sporirea pro
ducției agricole marfă necesară eco
nomiei naționale, precum șl pentru 
înlăturarea restricției cu privire la 
acordarea alocației de stat pentru 
copii, celor care realizează venituri 
din activități agricole,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se scutesc de impozit 
gospodăriile agricole personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de

Venitul impozabil 
anual, lei Certele de impozit

•

Pînă la 500 lei scutit de impozit
501 — 800 lei 30 leu- 7«/0 pentru ce depășește 500 lei
801 — 1 000 lei 51 lei+ 10% pentru ce depășește 800 lei1 001 — 1 500 lei ' 71 lei+13% pentru ce depășește 1000 lei1 501 — 2 500 lei 136 lei+17% pentru ce depășește 1500 lei

2 501 — 3 500 lei 306 lei+21% pentru ce depășește 2500 lei3 501 — 5 000 lei 516 lei+24% pentru ce depășește 3500 lei5 001 — 10 000 lei 876 lei+27% pentru ce depășește 5000 lei10 001 — 15 000 lei 2 226 lei+30% pentru ce depășește 10000 lei
15 001 — 20 000 lei 3 726 lei 4-33% pentru ce depășește 15000 lei20 001 — 30 000 lei 5 376 lei+36% pentru ce depășește 20000 leipeste 30 000 lei 8 976 lei+40% pentru ce depășește 30000 lei

In cazul cind prin aplicarea impozi
tului, venitul unei gospodării agricole, 
care realizează venituri impozabile 
anuale mai mari de 500 de lei, s-ar 
reduce sub nivelul acestui venit mi
nim neimpozabil, impozitul se dimi
nuează astfel incit venitul ce rămine 
gospodăriei după deducerea impozi
tului să nu fie mai mic de 500 de lei.

Art. 3. — Veniturile realizate de 
gospodăriile agricole personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție din creșterea animalelor 
sint neimpozabile.

Veniturile realizate de gospodăriile 
producătorilor agricoli individuali, 
precum și de către cele aparținind 
altor persoane fizice sau juridice, al
tele decît unitățile de stat și coope
rativele agricole de producție, din 
creșterea unui număr de pînă la 5 
bovine adulte, 20 ovine și caprine și 
10 porcine, sint neimpozabile.

Gospodăriile producătorilor agricoli 
Individuali și cele aparținind altor 
persoane fizice sau juridice, altele 
decît unitățile de stat și cooperati
vele agricole de producție, care de

LEGEA
privind organizarea și dezvoltarea activităților 

industriale de prelucrare a produselor
agricole, construcții și prestări de servicii 
in unitățile aparținind cnnsiliilor populare, 

cooperației agricole, meșteșugărești

în vederea folosirii mai complete și 
în tot cursul anului a forței de mun
că din localitățile rurale și urbane, 
a valorificării resurselor locale de 
materii prime și materiale, precum și 
pentru satisfacerea într-o măsură 
mai mare, pe această cale, a cerințe
lor crescinde ale populației și ale uni
tăților socialiste cu unele produse și 
servicii și pentru creșterea expor
tului.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.,

Art. 1. — Consiliile populare, uni
tățile aparținind acestora, coopera
tivele agricole de producție, coope
rativele meșteșugărești și cele de 
consum pot organiza și dezvolta în 
localitățile rurale și urbane activi
tăți industriale, de prelucrare a pro
duselor agricole, construcții și pres
tări de servicii, denumite in prezen
ta lege activități economice de pro
ducție și prestări d<\ servicii.

Se vor organiza și dezvolta acele 
activități economice de producție, și 

producție, cele ale producătorilor a- 
gricoli individuali, precum și cele 
aparținind altor persoane fizice sau 
juridice, altele decît unitățile de stat 
și cooperativele agricole de produc
ție, care realizează venituri anuale 
impozabile de pînă la 500 de lei in
clusiv din cultivarea terenurilor și 
creșterea animalelor.

Art. 2. — Cotele de impozit pe ve
niturile din surse agricole de peste 
500 de lei anual prevăzute la art. 8 
din Legea nr. 61 din 27 decembrie 
1968 privind impunerea veniturilor 
realizate din activități agricole se 
reduc și se reașează după cum ur
mează : 

țin un număr de pînă la 10 bovine 
adulte, 200 ovine și caprine, respectiv 
un număr nelimitat de porcine, se im
pun pe baza normelor de venit pen
tru animalele care depășesc limitele 
prevăzute la alineatul precedent.

Art. 4. — Normele de venit impo
zabile stabilite pe hectar și pe cap 
de animal, pe baza cărora se calcu
lează impozitul datorat de gospodă
riile agricole situate în municipii și 
orașe, pot fi mărite sau micșorate, în 
funcție de condițiile economice ale 
localităților respective, cu pînă la 30 
la sută, la fel ca și pentru comune 
și sate, de către comitetele executi
ve ale consiliilor populare .județene 
și al municipiului București.

Art. 5. — Gospodăriile agricole a- 
parținînd producătorilor agricoli in
dividuali și altor persoane fizice 
crescătoare de bovine sau ovine se 
impun pe baza venitului net, efectiv 
realizat pentru animalele care depă
șesc numărul de 10 bovine adulte, 
respectiv 200 ovine și caprine, dacă 
venitul net, efectiv realizat, pe cap 
de animal este mai mare cu cel pu

si de consum
prestări de servicii care contribuie 
la folosirea forței de muncă din lo
calitățile rurale și urbane, precum și 
la valorificarea resurselor locale de 
materii prime și materiale,. Ia obți
nerea de produse și servicii care au 
desfacerea asigurată la intern sau la 
export și dacă prin veniturile reali
zate recuperează cheltuielile de pro
ducție și • asigură un beneficiu.

Art. 2. — Pentru activitățile eco
nomice noi, prevăzute la art. 1 din 
orezenta lege, înființate după data 
de 1 ianuarie 1971, unitățile economi
ce și cele bugetare beneficiază de 
următoarele înlesniri cu caracter fi
nanciar pe o perioadă de doi ani de 
la înființare :

a) comitetele executive ale consi
liilor populare și unitățile aparținind 
acestora se scutesc de plata impozi
tului pe circulația mărfurilor ;

b) cooperativele agricole de pro
ducție se scutesc de plata impozitu
lui pentru încasările realizate din va
lorificarea unor produse provenite 
din activități fără caracter agricol 5 

țin 50 la sută decît normele de ve
nit aplicate în localitatea în care își 
au sediul aceste gospodării.

Art. 6. — Impozitul stabilit potri
vit prevederilor din prezenta lege a- 
ferent veniturilor impozabile realizate 
din creșterea animalelor se reduce 
cu 25 la sută.

Art. 7. — Gospodăriile agricole 
personale aparținind membrilor coo
perativelor agricole de producție, 
producătorilor agricoli individuali și 
altor persoane fizice care obțin veni
turi din livezi de pomi fructiferi 
plantate pe terenuri în pantă supuse 
eroziunii, stabilite ca atare de orga
nele agricole locale, se impun, pen
tru aceste surse, pe baza normelor 
de venit, indiferent de cuantumul 
veniturilor realizate și de suprafața 
livezilor aflate în proprietatea aces
tora.

Art. 8. — Veniturile realizate de 
populație din valorificarea către u- 
nitățile achizitoare de stat sau coo
peratiste, a fructelor de pădure, ciu
percilor, plantelor medicinale din 
flora spontană și a altor produse cu
lese din natură nu sint impozabile.

Art. 9. — Alocația de stat pentru 
copii se acordă salariaților și celor
lalte persoane îndreptățite potrivit 
legii, fără a se condiționa de nivelul 
veniturilor realizate din activități a- 
gricole.

Art. 10. — Dispozițiile de la arti
colele 1—7 din prezenta lege privind 
impozitul pe veniturile din activități 
agricole se aplică începînd cu impu
nerea pe anul 1971, iar cele prevă
zute la articolele 8 și 9 privind ne- 
impozitarea veniturilor realizate de 
populație din valorificarea către uni
tățile achizitoare de stat sau. coope
ratiste a fructelor de pădure, ciuper
cilor, plantelor medicinale din flora 
spontană și a altor produse culese 
din natură și acordarea alocației de 
stat pentru copii, se aplică începînd 
cu luna mai 1971.

Art. 11. — Bugetele locale pe anul 
1971 se modifică, in mod corespunză
tor cu prevederile prezentei legi, iar 
diferențele financiare rezultate se a- 
coperă din fondul de rezervă buge
tară la dispoziția Consiliului de Mi
niștri

Art. 12. — Dispozițiile prezentei 
legi modifică prevederile corespun
zătoare ale Legii nr. 61 din 27 de
cembrie 1968, privind impunerea ve
niturilor din activități agricole, și cele 
ale Decretului nr. 285 din 6 august 
1960 referitor la acordarea alocației 
de stat pentru copii.

c) cooperativele meșteșugărești și 
cele de consum se scutesc de plata 
impozitului pe circulația mărfurilor, 
precum și de impozitul pe venit.

Pentru a beneficia de înlesnirile 
financiare prevăzute în prezentul ar
ticol, activitățile economice de pro
ducție și prestări de servicii nou în
ființate vor fi înregistrate la organele 
financiare locale.

Art. 3. — Comitetele executive
ale consiliilor populare și unitățile 
aparținind acestora, cooperativele 
agricole de producție, cooperativele 
meșteșugărești și cele de consum 
beneficiază de înlesnirile financiare 
prevăzute la art. 2 în cazul în care 
obțin din dezvoltarea activităților e- 
conomice existente un volum de pro
ducție marfă sau de prestări de ser
vicii cu, cel puțin 50% mai mare față 
de cel realizat în anul precedent.

înlesnirile financiare se acordă pe 
o perioadă de doi ani, pentru întrea
ga depășire.

Art. 4. — Beneficiile realizate din 
activitățile economice de producție 

și prestări de servicii existente, pre
cum și din cele nou înființate în 
mediul rural de către consiliile popu
lare comunale, rămin la dispoziția 
acestora, după deducerea sumelor 
cuvenite pentru cointeresarea perso
nalului. conform legii. . Fondurile 
constituite vor fi folosite pentru dez
voltarea activităților economice de 
producție și prestări de servicii in 
comune, precum și pentru acțiuni 
gospodărești și social-culturale.

Comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București vor putea pre
lua o cotă de pînă la 20 la sută din 
beneficiile realizate din activitățile 
economice de producție și prestări 
de servicii organizate de consiliile 
populare comunale, atunci cind a- 
cestea au ajuns la un grad mai mare 
de dezvoltare. Aceste sume se vor 
folosi în scopul înființării sau dez
voltării de activități economice, pre
cum și pentru acțiuni gospodărești 
și social-cultural* în alte comune din 
județ.

Art. 5. — Fondurile necesare uni
tăților cooperației agricole, meșteșu
gărești și de consum pentru înființa
rea și dezvoltarea activităților eco
nomice de producție' și prestări de 
servicii vor fi asigurate din mijloa
cele financiare proprii sau din credi
te bancare acordate potrivit regle
mentărilor legale în vigoare.

Comitetele executive ale consiliilor

LEGEA
pentru organizarea, administrarea și folosirea pajiștilor, 
loturilor zootehnice și semincere, precum și a stațiunilor 

comunale de montă
CAPITOLUL I 

Dispoziții generale
Art. 1. — Sint considerate pajiști, 

in sensul legii de față, terenurile a- 
gricole acoperite cu vegetație ierboa
să naturală ori semănată, avind des
tinația de pășuni și finețe.

Art. 2. — Sint supuse regimului de 
organizare, administrare și folosire, 
stabilit prin prezenta lege, următoa
rele bunuri :

a) pășunile (izlazurile) comunale, 
proprietate de stat, aflate în admi
nistrarea directă a comunelor, ora
șelor și municipiilor sau in folosința 
cooperativelor agricole de producție ;

b) pășunile rezervă de stat din 
zona montană ce se repartizează 
pentru administrare comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale, orășenești sau municipale ;

c) pajiștile proprietate de stat a- 
flate in administrarea directă a în
treprinderilor agricole de stat sau a 
altor organizații economice de stat ;

d) pajiștile proprietatea cooperati
velor agricole de producție, precum 
și cele proprietatea altor organizații 
obștești ;

e) pajiștii* proprietatea persoane
lor fizice ;

f) loturile semincere pentru pro
ducerea semințelor necesare îmbu
nătățirii pajiștilor și loturile zooteh
nice comunale, destinate producerii 
de nutrețuri necesare întreținerii re- 
producătorilo’ț din stațiunile de mon
tă naturală.

CAPITOLUL II 

Administrarea pajiștilor, 
a ioturilor zootehnice 

și semincere
Art. 3. — Pajiștile se folosesc ex

clusiv pentru pășunat, pentru fineață 
sau pentru cultivarea plantelor de 
nutreț, cu respectarea strictă a pre
vederilor din planul de organizare și 
îmbunătățire care se elaborează pen
tru o perioadă de cel puțin 3—5 ani, 
precum și a celor din planurile a- 
nuale de exploatare a pășunii.

Art. 4. — Pășunile comunale, pășu
nile rezervă de stat atribuite comu
nelor și loturile zootehnice se admi
nistrează de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale, orășenești și municipale. Gospo
dărirea lor se face cu consultarea 
crescătorilor de animale.

Art. 5. — Crescătorii de animale, 
individuali și membri cooperatori, 
dintr-o comună sau din comune în
vecinate pot să se constituie în aso
ciații de pășunat care au ca obiec
tiv întreținerea, îmbunătățirea și ex
ploatarea pășunilor, precum și apli
carea pășunatului rațional pe pășu
nile comunale repartizate asociației..

Comitetele executive ale consi
liilor populare împreună cu aso
ciațiile de pășunat răspund de în
casarea taxelor de pășunat și de exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățire și 
exploatare rațională a pășunilor, prin 
folosirea veniturilor realizate din ta- 
xble de pășunat și alte surse, precum 
și prin contribuția în muncă a cres
cătorilor de animale.

Crescătorii de animale, cu sprijinul 
cooperației de consum, sau al coope
rativelor agricole de producție, pot 
organiza stîne cooperatiste, cărora li 
se vor repartiza suprafețele de pă
șuni de care au nevoie, creîndu-se 
astfel condiții pentru pășunatul ra
țional și valorificarea superioară a 
produselor animaliere obținute.

Art. 6. — Pajiștile proprietatea co
operativelor agricole de producție și 
cele proprietate de stat date în folo
sință acestora fără termen se admi
nistrează de consiliile de conducere 
ale cooperativelor respective, care 
răspund de executarea tuturor lu
crărilor de întreținere, îmbunătățire 
și folosire rațională, cu mijloace pro
prii.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare vor controla modul în care 
cooperativele agricole de producție 
folosesc pajiștile naturale și aplică 
măsurile stabilite în planurile de or
ganizare, îmbunătățire și exploatare 
a acestora. /

Art. 7. — Pajiștile aflate în ad
ministrarea directă a întreprinderi

populare județene și al municipiu
lui București vor asigura fon
durile necesare înființării și dezvol
tării activităților economice de pro
ducție și prestări de servicii în co
mune, din beneficiile peste plan văr
sate bugetelor locale de către între
prinderile și organizațiile economice 
de stat de interes republican, precum 
și din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția acestora.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale vor putea folosi 
în același scop încasările realizate 
din veniturile proprii, peste cele pla
nificate prin bugetele comunelor, 
precum și cele din impozitul asupra 
clădirilor situate în mediul rural.

Art. 6. — Se autoriză băncile să a- 
corde credite direct comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare comunale care înființează și 
dezvoltă activități economice de pro
ducție și prestări de servicii în me
diul rural. în condițiile de creditare 
a lucrărilor de mică mecanizare și a 
altor lucrări cu caracter productiv. 
Pentru desfășurarea activității cu
rente de producție și de prestări de 
servicii, se vor acorda credite comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare comunale, cu o dobîndă de 3 la 
sută pe an.

Art. 7. — Băncile vor deschide con
turi separate .pentru evidența înca
sărilor și plăților privind activitățile 
economice de producție și prestări de 

lor agricole de stat și a altor uni
tăți de stat se gospodăresc de către 
consiliile de administrație ale aces
tora.

Comitetele executiv* ale consiliilor 
populare vor controla modul în care 
întreprinderile agricole de stat și 
celelalte organizații economice de 
stat folosesc pajiștile aflate în ad
ministrarea lor și aplică măsurile de 
îmbunătățire a acestora.

CAPITOLUL III

Folosirea, îngrijirea 
și îmbunătățirea 

pășunilor, a loturilor 
zootehnice și semincere

Art. 8. — Pe pășunile comunale și 
pe cele rezervă de stat administrate 
de comitetele executive ale consi
liilor populare comunale, orășenești 
și municipale sînt îndreptățite a a- 
duce animale la pășunat : coopera
tivele agricole de producție, mem
brii cooperatori, stînele cooperatiste 
și locuitorii din comună, care nu-și 
pot asigura pășunatul animalelor pe 
pășuni proprii.

Art. 9. — Pe pășunile cooperati
velor agricole de producție pășu- 
nează animalele proprietate obșteas
că și cele ale membrilor coopera
tori, precum și animalele celorlalte 
categorii de gospodării ale popu
lației din comună cu acordul consi
liului de conducere al cooperativelor 
agricole de producție.

Art. 10. — Excedentul de pășuni 
aflate în administrarea comunelor, 
orașelor și municipiilor se reparti
zează pentru pășunat, de către co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene, unităților agri
cole deținătoare de efective impor
tante de animale și crescătorilor din 
alte comune, care au suprafețe in
suficiente de pășuni.

Excedentul de pășuni de la coo
perativele agricole de producție 
stabilit de consiliul de conducere al 
cooperativei se comunică consiliului 
intercooperatist pentru a fi folosit 
de alte cooperative agricole de pro
ducție-deficitare in pășuni din ca
drul aceleiași organizații intercoope- 
ratiste.

Excedentul de pășuni la nivelul 
consiliilor intercooperatiste se repar
tizează de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene.

Art. 11. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene din 
zonele de șes și deal vor asigura 
condiții de transhumantă pentru tur
mele de ovine provenite din zonele 
de munte cu efective mari, potrivit 
programului anual stabilit de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor. îm
preună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare ale județelor res
pective.

Art. 12. — Repartizarea pășunilor 
pe beneficiari se face pe un număr 
mai mare de ani.

Pășunile din zona alpină vor fi 
repartizate unităților agricole de 
stat, ținind seama de efectivele de 
animale cu care acestea vor pășuna 
m zonele respective și de încărcă
tura normală la pășunat în fiecare 
an, cooperativelor agricole de pro
ducție și celorlalți crescători de a- 
nimale.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare împreună cu asociațiile 
pentru pășunat și unitățile socialiste 
cărora li s-au repartizat pășuni vor 
lua măsuri de îmbunătățire a pajiș
tilor din zona alpină și de organi
zare a pășunatului rațional, spre a 
satisface nevoile de masă verde ale 
animalelor deținute de toți crescă
torii.

Art. 13. — Pășunile desțelenite se 
vor cultiva in primii ani numai cu 
plante anuale de nutreț, după care 
se vor reînsămînța cu ierburi pe
rene, înscriindu-se ca pajiști semă
nate în toate lucrările de evidență 
funciară.

Art. 14. — Sînt obligatorii pentru 
toți posesorii de pajiști următoarele 
măsuri tehnice :

— curățirea și nivelarea terenu
lui ;

— defrișarea mărăcinilor și lăstă
rișurilor dăunătoare ;

— fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice și naturale ; 

servicii organizate de consiliile popu
lare comunale, cooperativele agricole 
de producție și cooperativele de con
sum, la cererea acestora.

Art. 8. — Retribuirea muncii pen
tru activitățile industriale, de prelu
crare a produselor agricole, construc
ții și prestări de servicii ale coope
rativelor agricole de producție se 
face lunar, veniturile realizate impu- 
nindu-se conform normelor prevăzu
te pentru salarii.

Art. 9. — Prețurile și tarifele pen
tru produsele și serviciile executate 
de unitățile apariinind comitetelor 
executive ale consiliilor populare și 
care fac obiectul activităților econo
mice de producție și prestări de ser
vicii din comune se stabilesc de că
tre aceste organe, prin Învoială cu 
beneficiarii, avind la bază cheltuie
lile de producție antecalculate, un 
beneficiu de pînă la 10 la sută, pre
cum și impozitul legal stabilit. Pen
tru produsele și serviciile car* au 
prețuri și tarife unice stabilite de 
organele centrale de stat, se aplică 
aceste prețuri șl tarife.

Comitetele executive ale oonsiliiloc 
populare județene și al municipiu
lui București pot delega competen
ța de stabilire a prețurilor și tari
felor unităților subordonate, pentru 
produse și servicii de mai mică im
portanță realizate de acestea.

Organizațiile cooperației meșteșu
gărești și ale celei de consum stabi
lesc prețuri și tarife pentru produ

— executare* de lucrări antiero- 
zionale, de desecare și de irigare ;

— aplicarea pășunatului rațional 
pe grupe de animale și tarlale și 
introducerea animalelor la pășunat 
numai la datele și în condițiile sta
bilite de organele de specialitate ;

— amenajarea și întreținerea adă
pătorilor, adăposturilor de pe pă
șuni, a gardurilor de tarlalizare și 
a drumurilor de acces.

Art. 15. — Planurile anuale de în
treținere, îmbunătățire și folosire 
rațională a pășunilor comunale și 
proiectele pentru executarea lucră
rilor agro-fito-ameliorative pe pa
jiști se întocmesc de către organele 
agricole de specialitate și se adoptă 
de consiliile populare comunale, o- 
rășenești și municipale ; pentru pa
jiștile cooperativelor agricole de 
producție, planurile anuale de între
ținere, îmbunătățire și folosire se 
întocmesc cu sprijinul organelor de 
specialitate, și se aprobă de consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție.

Toți deținătorii de pajiști sînt o- 
bligați să execute întocmai lucrările 
prevăzute în aceste planuri.

CAPITOLUL IV 

Venituri și cheltuieli
Art. 16. — Veniturile pentru pă

șunile administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare se 
realizează din :

— taxele de pășunat care se su
portă de toți beneficiarii, în condi
țiile .prevăzute de lege ;

— taxele din valorificarea pro
ducției de pe suprafețele de pajiști 
semănate și a celor cultivate cu 
plante de nutreț ;

— sumele provenite din valorifi
carea materialului lemnos rezultat 
din exploatarea sau curățirea arbo- 
retelor de pe pajiști ;

— alt* surse de venituri întîmplă- 
toare.

Cheltuielile pentru pășunile ad
ministrate de consiliile populare se 
vor putea face la nivelul veniturilor 
încasate. în mod excepțional, de la 
caz la caz, la comunele care dețin 
suprafețe mari de pășuni de fertili
tate redusă și pe care se execută 
lucrări ameliorative in complex, 
cheltuielile vor putea fi mai mari 
decît volumul încasărilor din taxe, 
valorificarea materialului lemnos și 
alte venituri de pe pășuni, acope- 
rindu-se de la buget, in limita pre
vederilor ce se vor stabili anual 
prin bugetul de stat.

Pentru efectuarea unui volum cit 
mai mare de lucrări pentru îmbu
nătățirea și întreținerea pajiștilor, 
fiecare crescător de animale este o- 
bligat să execute contribuția în 
muncă în numărul de zile stabilit 
de comitetele executive ale consili
ilor populare, orășenești și munici
pale, in raport cu numărul anima
lelor învoite la pășunat.

Crescătorii de animale care din 
motive justificate nu pot executa 
volumul de lucrări ce li s-a stabilit 
pot plăti contravaloarea acestora în 
bani, potrivit tarifelor stabilite de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești și ale 
municipiilor.

Art. 17. — Taxele de pășunat 
pentru pășunile comunale vor fi sta
bilite de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, oră
șenești și municipale care adminis
trează pajiștile naturale sau cultiva
te, cu consultarea deputaților, a a- 
sociațiilor de pășunat și ă crescăto
rilor de animale, diferențiat în 
funcție de calitatea și fertilitatea 
pășunii, între următoarele limite va
labile pentru întregul sezon de pă
șunat :

— lei pe cap de 
animai —

minim maxim
— bovine și cabaline

adulte 40 60
— tineret bovin și

cabalin 1—2 ani 20 30
— tineret bovin și

cabalin sub 1 an 10 20
— ovine și caprine

peste 1 an 10 20
— porcine peste 6

luni 20 25
— tineret ovin și ca-

prin sub 1 an 5 7
— tineret porcin sub

6 luni S T

sele și serviciile care fac obiectul 
activităților economice de producție 
și prestări de servicii, potrivit re
glementărilor legale în vigoare.

Cooperativele agricole de produc
ție pot stabili prețuri și tarife prin 
învoială cu beneficiarii, pe baza 
normativelor date de Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, cu acordul Comitetului 
de Stat pentru Prețuri.

Art. 10. — Comitetele executive al* 
consiliilor populare comunale, coope
rativele agricole de producție, coope
rativele meșteșugărești și cele de 
consum pot executa, in mediul rural, 
lucrări de întreținere, reparații și 
construcții pentru nevoile unităților 
de stat, unităților cooperatiste și 
pentru populație, indiferent de va
loarea lucrărilor. Cooperativele agri
cole de producție, cooperativele meș
teșugărești și cele de consum pot 
executa nelimitat asemenea lucrări 
în mediul urban, pentru nevoile uni
tăților cooperatiste și ale populației, 
iar pentru organizațiile de stat pînă 
la valoarea manoperei de 200 000 de 
lei pentru fiecare obiectiv. Comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale pot efectua asemenea lucrări 
în mediul urban fără limită de va
loare.

Lucrările realizate pentru organi
zațiile socialiste se vor executa cu 
respectarea normelor de consum 
stabilite potrivit dispozițiilor legal* 
în vigoare.

Crescătorii de animal* sînt scutiți 
de taxele de pășunat pentru tinere
tul taurin și ovin, contractat și li
vrat pentru export.

P* pajiștile semănat* (artificiale) 
taxele de pășunat vor fi majorat* 
cu 25—35 la sută față de taxele sta
bilite de comitetele executive al* 
consiliilor populare pentru pajiștii* 
naturale.

Art. 18. — Terenurile din fondul 
forestier, pe care, potrivit dispozi
țiilor legale in vigoare, este permis 
pășunatul, se stabilesc de inspecto
ratele silvice și se repartizează pen
tru pășunat de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene. .

Pentru pășunatul în păduri, cres
cătorii de animale vor plăti urmă
toarele taxe de pășunat, pe întreaga 
perioadă prevăzută pentru pășunatul 
in păduri :

— lei pe cap 
de animal —

— bovine adulte pes
te 2 ani 20

— tineret bovin sub
2 ani 10

— ovine 5
Ari. 19. — Crescătorii de animal* 

care recoltează pentru nevoile gos
podăriilor lor plantele de nutreț d* 
pe fînețele naturale, de pe pășuni și 
de pe suprafețele arabile desțelenit* 
din pășuni, aflate in administrarea 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare vor plăti următoarei* 
taxe :

— lei pe hectar —
— finețe naturale 300—600
— pășuni naturale 100—300
— lucernă și trifoi în 

primul an de pro
ducție

— cu plante pro
tectoare 375

— fără plante '
protectoare 150

— lucernă și trifoi 
vechi

— coasa I 450
— coasa a II-a

și a III-a 375
— culturi anuale 525
Pentru terenurile arabile desțele

nite din pășuni date crescătorilor d* 
animale pentru a fi cultivate d* 
către aceștia cu plante furajere — 
masă verde și fin — se stabilește o 
taxă de folosință anuală de 300 lei 
pe hectar.

Art. 20. — Fondurile necesare îm
bunătățirii. întreținerii și folosirii 
raționale a pajiștilor cooperativelor 
agricole de producție și întreprinde
rilor agricole de stat se asigură 
astfel :

a) la cooperativele agricole d* 
producție, din fondurile de produc
ție și investiții, din taxele de pă
șunat încasate de la membri și alți 
crescători pentru animalele învoit* 
la pășunat, din alte venituri ce se 
realizează de pe pășuni (valorificări 
de material lemnos, semințe fura
jere etc.) și din credite pe termen 
lung acordate de stat ;

b) la unitățile agricole de stat, din 
fondurile de producție și de investi
ții ale unităților.

Sumele alocate de unitățile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
de producție pentru îmbunătățirea, 
întreținerea și exploatarea pajiștilor 
vor fi cel puțin la nivelul taxelor 
de pășunat cuvenite pentru anima
lele ce folosesc pășunile respectiv*.

Art. 21. — Fondurile de produc
ție și de investiții, inclusiv cele îm
prumutate, destinate pentru finan
țarea acțiunilor de îmbunătățire șl 
exploatare a pajiștilor, vor fi evi
dențiate și gestionate separat de că
tre unitățile care au în administrare 
directă pajiști, precum și de unită
țile bancare.

Art. 22. — Statul sprijină acțiunea 
de imbunătățire a pășunilor, prin 
repartizarea de îngrășăminte chimi
ce, de semințe pentru însămințarea 
și supraînsămințarea pășunilor, de 
material săditor pentru înființarea 
zonelor de protecție și prin asigura
rea asistentei tehnice de calitate.

Pentru asigurarea semințelor, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, prin unitățile lor de spe
cialitate. vor organiza loturi semin
cere. precum și pășuni model, p* 

(Continuare iu pag. a III-a)
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care se vor aplica toate măsurile 
necesare obținerii unor producții 
mari.

Art. 23. — Lucrările de interes 
general de combatere a eroziunii so
lului, desecările și amenajările pen
tru irigații de pe pajiști, inclusiv lu
crările agro-ameliorative executate 
in complex pe pajiștile din admi
nistrarea unităților de stat se exe
cută din fondurile de investiții cen
tralizate aprobate Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor.

De asemenea se finanțează din 
fondurile de investiții centralizate 
aprobate Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor procurarea stațiilor de 
deshidratare și granulare a furaje
lor verzi, a mașinilor și utilajelor, 
construcțiile pastorale și alte lucrări 
de îmbunătățire a pajiștilor de natu
ra investițiilor centralizate, ce se e- 
fectuează pe pajiștile administrate 
de consiliile populare.

CAPITOLUL V 

Dispoziții speciale
Art. 24. — Crescătorii de animale 

vor putea folosi pășunile numai pe 
baza încheierii de contract și după 
plata taxei de pășunat prevăzută în 
acesta.

Crescătorii de animale, care nu 
și-au respectat în anii precedenți 
obligațiile decurglnd din învoirea a- 
nlmalelor la pășunat vor fi excluși 
de la folosința pășunilor pînă la în
deplinirea obligațiilor respective.

Art. 25. — Paza pajiștilor și a bu

LEGEA
privind cantinele-restaurant pentru salariați

în vederea îmbunătățirii activită
ți cantinelor-restaurant pentru ser
virea salariaților, pensionarilor și a 
membrilor lor de familie cu pre
parate de calitate superioară, in sor
timente variate și la prețuri cores
punzătoare, Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I 

înființarea, organizarea 
și funcționarea 

cantinelor-restaurant
Art. 1. — Cantinele-restaurant se 

Înființează și se organizează, la ce
rerea și pe lingă organizațiile socia
liste de stat, prin decizii ale comite
telor executive ale consiliilor popu
lare orășenești, municipale sau 
județene, cu consultarea organelor 
sindicale locale.

înființarea și organizarea cantine
lor-restaurant se fac în cazurile în 
care există un număr corespunzător 
de consumatori care iau masa la 
aceste unități, astfel încît să se asi
gure folosirea integrală a capacității 
lor de preparare și servire a mese
lor, precum și funcționarea lor pe 
baze economice eficiente.

Art. 2. — Cantinele-restaurant sînt 
subordonate organizațiilor comerciale 
locale, au gestiune economică, țin 
evidența activității și incheie bilanț 
propriu.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București pot stabili ca direc
țiile comerciale să aibă în subordine 
directă anumite cantine-restaurant ; 
în asemenea cazuri, cantinele- 
restaurant au personalitate juridică.

Art. 3. — Localurile cantinelor- 
restaurant care se construiesc în 
viitor se realizează de către orga
nizațiile socialiste de stat titulare 
de plan de investiții împreună cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare și se amplasează în afara 
incintei unităților.

Art. 4. — Cantinele existente se 
reorganizează în cantine-restaurant 
de către unitățile pe lîngă care 
funcționează, împreună cu comite
tele executive ale consiliilor popu
lare, potrivit prevederilor prezentei 
legi.

Conducerile unităților pe lîngă 
care funcționează cantinele existente 
sînt obligate să ia măsuri pentru a 
le separa de incinta unităților și să 
asigure accesul direct din afară la 
localul acestora, pentru ca și salariații 
altor unități să poată lua masa la 
cantinele-restaurant.

Art. 5. — în scopul folosirii depline 
a bazei materiale a cantinelor-res
taurant și pentru realizarea unor ve
nituri suplimentare destinate îm
bunătățirii calității mesei și iefti
nirii costului acesteia, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
sint obligate să ia măsuri ca, pe 
lingă masa de prînz, cantinele-res
taurant să servească micul dejun și 
masa de seară, iar, în funcție de ce
rere, să funcționeze ca restaurant 
după orele de program și în zile de 
sărbători. La aceste mese se pot 
servi și meniuri dietetice.

Cantinele-restaurant organizează 
bufete, chioșcuri și alte unități mo
bile în incinta organizațiilor socialis
te de stat pentru servirea salariați
lor în timpul pauzei de masă. Canti
nele-restaurant pot asigura și ali
mentația de protecție pentru munci
tori.

La cantina-restaurant pot servi 
masa și membrii de familie ai sala- 
riaților, salariații aflați în delegație, 
pensionarii și membrii lor de familie, 
precum și alte persoane pe baza a- 
probării comitetului de conducere al 
cantinei-restaurant. De asemenea, se 
poate organiza servirea meniurilor 
la domiciliul consumatorilor, pe bază 
de abonament sau comenzi prealabile, 
precum și desfacerea de semiprepa- 
rate tip gospodina.

Art. 6. — Pe măsura creării bazei 
materiale necesare. în cantinele-res
taurant se introduce sistemul de au
toservire

în acest scop, Ministerul Comerțu
lui Interior și celelalte organe cen
trale și locale, care au în subordine 
unități producătoare de utilaj co
mercial, iau măsuri pentru sporirea 
producției de linii de autoservire, de 
utilaje frigorifioe, termice ai de me

nurilor de pe ele se asigură de orga
nizațiile care le au în administrare 
directă. In folosință sau în proprie
tate.

Proprietarii animalelor găsite pe 
pășuni și finețe, pe loturile semin- 
cere sau pe pajiștile cultivate. In 
cazul în care nu s-au încheiat con
tracte de pășunat, vor fi obligați să 
plătească daunele provocate și taxele 
de gloabă ce se stabilesc de către 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești și mu
nicipale.

Art. 28. — Suprafețele de teren cu 
vegetație forestieră, dar care, po
trivit legii, au destinație de pășuni 
și finețe naturale, vor fi transfor
mate în pajiște, în baza unui stu
diu de transformare întocmit de or
ganele silvice și a planului de îmbu
nătățire și exploatare a pajiștei, în
tocmit de organele agricole.

Materialul lemnos provenit de pe 
aceste terenuri este supus regimului 
silvic de exploatare, iar veniturile 
realizate se folosesc pentru lucrări' 
de îmbunătățire a pășunilor și fîne- 
țelor naturale.

Art. 27. — Trupurile de pășuni a- 
coperite cu vegetație forestieră de 
productivitate ridicată, neajunsă la 
vîrsta normală de tăiere, sau acelea 
care nu pot fi utilizate pentru pă
șunat din cauza condițiilor de sol 
și pantă, pot face obiectul schimbu
lui, în condițiile prevăzute de lege, 
cu suprafețe echivalente de tere
nuri pășunabile din fondul forestier.

Suprafețele de pajiști incluse în 
mod nejustificat în amenajamente 
silvice dar care, pe bază de acte ori 
de folosință, se dovedesc că au 
aparținut unităților agricole de stat, 
cooperativelor agricole de producție 
sau comunelor, orașelor sau munici
piilor. se pot scoate din amenaja- 
mentele silvice prin ordinul minis

canizare a muncii destinate funcțio
nării cantinelor-restaurant.

Art 7. — în vederea asigurării 
bunei sale funcționări, cantina-res
taurant are un comitet de conducere 
format din : delegatul conducerii or
ganizației socialiste de stat ai cărei 
salariați sînt abonați ; delegatul sin
dicatului ; delegatul organizației Uni
unii Tineretului Comunist ; delegatul 
comisiei de femei ; reprezentanții sa
lariaților abonați aleși de aceștia în 
funcție de numărul lor ; șeful can
tinei-restaurant.

în cazul cînd la cantina-restaurant 
servesc masa salariați ai mai multor 
organizații socialiste de stat, din co
mitetul de conducere al cantinei-res
taurant pot face parte și delegați din 
cadrul acestor organizații socialiste 
de stat, potyivit alineatului prece
dent.

Membrii comitetului de conducere 
al cantinei-restaurant aleg, din rin- 
dul lor, un președinte al acestui co
mitet, care nu poate fi șeful canti
nei-restaurant.

Art. 8. — Comitetul de conducere 
al cantinei-restaurant exercită urmă
toarele atribuții :

— adoptă hotărîrl privind dezvol
tarea activității cantinei-restaurant 
și stabilește măsurile necesare pen
tru buna funcționare a acesteia ;

— hotărăște, cu acordul conducerii 
organizației socialiste de stat, în 
funcție de nevoi, înființarea de bu
fete, chioșcuri, tonete, în incinta 
acesteia ;

— ia măsuri pentru îmbunătățirea 
permanentă a calității meniurilor 
fixe și a preparatelor, diversificarea 
sortimentelor potrivit cerințelor sala
riaților și asigură respectarea norme
lor igienico-sanitare în cantina-res
taurant ;

— urmărește folosirea eficientă a 
bunurilor cantinei-restaurant, păstra
rea integrității patrimoniului aces
teia și gospodărirea fondului de 
mărfuri ;

— aprobă orarul de. funcționare al 
cantinei-restaurant, după consultarea 
conducerii organizațiilor socialiste de 
stat respective ;

— stabilește meniurile fixe și cele
lalte preparate, inclusiv meniurile 
dietetice, care pot fi servite la can
tina-restaurant, precum și prețurile 
acestora ;

— analizează și avizează dările de 
seamă prezentate de șeful can#nei- 
restaurant.

Hotăririle comitetului de conducere 
al cantinei-restaurant se iau cu votul 
a jumătate plus unu din numărul 
membrilor comitetului.

Comitetul de conducere al cantinei- 
restaurant și membrii acestuia răs
pund de măsurile luate și activitatea 
desfășurată, atît față de comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular, cît și 
față de salariați, conducerile între
prinderilor și organizațiile obștești pe 
care le reprezintă.

Art. 9. — Șeful cantinei-restaurant 
se numește și se eliberează din func
ție de către comitetul executiv al 
consiliului popular cu acordul comi
tetului de conducere al cantinei-res
taurant. El conduce în mod operativ 
întreaga activitate a cantinei-restau
rant. ia măsuri concrete pentru înde
plinirea hotărîrilor comitetului de 
conducere, angajează patrimonial și 
răspunde de activitatea economicO- 
financiară, potrivit dispozițiilor le
gale.

Art. 10. — Organele de conducere 
colectivă ale organizațiilor socialiste 
de stat urmăresc modul cum sînt 
gospodărite mijloacele materiale, ca
litatea și varietatea meniurilor fixe 
și ale celorlalte preparate, fac pro
puneri sau iau măsuri ce intră în 
competența lor, ca activitatea can
tinelor-restaurant să se desfășoare 
în bune condiții, pentru satisfacerea 
deplină a nevoilor salariaților și in
formează periodic adunarea generală 
a salariaților.

Art. 11. — Comitetele sindicate
lor din organizațiile socialiste de 
stat, consiliile orășenești, municipa
le și județene ale sindicatelor în
drumă, sprijină și controlează 
sistematic modul de funcționare a 
cantinelor-restaurant, aproviziona
rea acestora la timp și cu mărfu
rile necesare, prepararea, diversi
ficarea și buna calitate a meniurilor 
fixe, precum și a celorlalte prepara
te, potrivit cerințelor salariaților și 
la prețuri accesibile, respectarea re
gulilor igienico-sanitare, asigurarea 
unei serviri corespunzătoare.

Art. 12. — Comitetele de condu
cere ale cantinelor-restaurant sînt 
obligate să ia măsuri operative pen

trului agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și apelor, la pro
punerea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, pre- 
dî.ndu-se celor cărora le-au aparți
nut, spre a fi îmbunătățite și exploa
tate ca pajiști.

Scoaterea din fondul forestier a 
terenurilor prevăzute la alineatul 
precedent se face pe bază de docu
mentații întocmite de comisii alcă
tuite din reprezentanți ai comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județene și ai Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Apelor.

Scoaterea din fondul forestier a 
terenurilor ocupate cu vegetație fo
restieră de mare valoare economică 
este interzisă.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor 
împreună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județene vor în
cheia lucrările de inventariere a pa
jiștilor naturale și delimitarea aces
tora de fondul forestier, in termen de 
cel mult 2 ani de la data prezentei 
legi.

Art 28. — Schimbarea destinației 
pajiștilor în altă categorie de folo
sință se poate face, numai în cazuri 
bine justificate, cu aprobarea Mi
nisterului Agriculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Apelor, la 
propunerea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și nu
mai prin compensare cu terenuri din 
alte categorii de folosință, în așa fel 
ca suprafața totală a pajiștilor na
turale să nu se micșoreze.

Art. 29. — Deținătorii de pajiști 
care nu execută lucrările prevăzute 
la art. 14 vor fi sancționați potrivit 
art. 25 din Legea nr. 4/1970 cu privire 
la organizarea producției și a muncii 
în agricultură, publicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr. 79 din 10 iulie 
1970.

tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare și de organele de conducere 
colectivă ale organizațiilor ’ socialiste 
de stat, precum și pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de organele sin
dicale în urma controalelor efectua
te, în vederea îmbunătățirii activită
ții generale a cantinelor-restaurant 
și înlăturării deficiențelor constatate.

Art. 13. — Ministerul Comerțului 
Interior șl comitetele executive ale 
consiliilor populare răspund de apro
vizionarea și buna funcționare a 
cantinelor-restaurant.

Aprovizionarea cantinelor-restau
rant cu mărfurile agroalimentare 
necesare se asigură de la fondul cen
tral, la prețuri fixe de stat, direct din 
depozitele comerțului cu ridicata sau 
de la furnizorii locali, beneficiind de 
rabat comercial, la nivelul cotelor 
stabilite pentru comerțul cu amă
nuntul.

Pentru completarea fondului de 
mărfuri, cantinele-restaurant ău 
dreptul să cumpere produse agroali
mentare, inclusiv animale vii, de la 
cooperativele agricole de producție, 
de la producătorii individuali și de 
pe piața neorganizată sau din ma
gazinele cu amănuntul, în aceleași 
condiții ca și unitățile de alimenta
ție publică.

Cantinele-restaurant pot organiza 
gospodării anexe, îndeosebi crescăto
rii de animale și păsări, acolo unde 
există condiții corespunzătoare și 
unde furajarea este asigurată.

Art. 14. — Pentru folosirea raționa
lă a mijloacelor de transport și apro
vizionarea operativă, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare iau 
măsuri ca, în cazul cantinelor-res
taurant situate în orașe, municipii 
sau in sectoarele municipiului Bucu
rești, aprovizionarea să se facă'— în 
mod organizat — în cadrul întreprin
derilor și organizațiilor comerciale 
pentru toate cantinele-restaurant si
tuate în localitatea sau sectorul res
pectiv. Aprovizionarea cantinelor- 
restaurant se face cu prioritate față 
de celelalte unități de alimentație 
publică.

Art. 15. — în vederea sporirii efi
cientei economice a activității canti
nelor-restaurant, comitetele executi
ve ale consiliilor populare iau măsu
rile organizatorice necesare pentru 
ca bucătăriile mari ale unor cantine- 
restaurant, care dispun de bază ma
terială corespunzătoare, să aprovizio
neze șî alte cantine-restaurant din 
zonă cu preparate culinare și semi- 
preparate, precum și pentru înființa
rea unor gospodării anexe mari în 
vederea aprovizionării mai multor 
cantine-restaurant.

Art. 16. — Ministerul Comerțului 
Interior și Ministerul Agriculturii, 
•Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor asigură fondul de marfă nece
sar pentru aprovizionarea ritmică și 
cu produse de bună calitate a can- 
tihelor-restaurant.

Ministerul Comerțului Interior și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare iau măsuri în vederea asi
gurării, pregătirii și instruirii perso
nalului cantinelor-restaurant.

Ministerul Sănătății acordă asis
tență de specialitate și controlează 
desfășurarea activității cantinelor- 
restaurant în condiții corespunzătoa
re de igienă.

CAPITOLUL II

Finanțarea, creditarea și 
acoperirea cheltuielilor
Art. 17. — Realizările cantinelor- 

restaurant, ale bufetelor și celorlal
te unități ce funcționează pe lîngă 
acestea sînt scutite de plata impozi
tului pe circulația mărfurilor.

De asemenea, cantinele-restaurant 
sînt scutite de plata impozitului asu
pra clădirilor pe care le dețin.

Art. 18. — Cantinele-restaurant au 
cont curent la bancă și se finanțează 
cu avansuri de la abonați și cu cre
dite bancare, cu o dobindă de 0,5 la 
sută.

Art. 19. — Activitatea cantinelor- 
restaurant nu se planifică cu bene
ficii. Eventualele beneficii realizate 
de către acestea din activitatea bufe
telor, a chioșcurilor și a celorlalte 
unități, precum și din funcționarea 
lor pe regim de restaurant, vor fi 
utilizate pentru îmbunătățirea mesei, 
reducerea prețurilor pentru meniurile 
fixe servite pe bază de abonament 
și dezvoltarea activității economice.

Art. 30. — în cazul neaplicării mă
surilor de îmbunătățire și exploatare 
a pășunilor sau la cererea adunări
lor generale ale cooperativelor agri
cole de producție, pășunile date în 
folosință acestora pot fi reluate în 
administrarea comitetelor executive 
ale consiliilor populare.

Art. 31. — în zonele necuprinse în 
acțiunea de însămînțări artificiale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești și 
municipale organizează stațiuni de 
montă naturală, în scopul asigurării 
cu reproducători de rasă necesari 
pentru toate speciile de animale, de
ținute de gospodăriile individuale și 
ceilalți crescători de animale.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor 
va sprijini comitetele executive ale 
consiliilor populare în asigurarea 
stațiunilor de montă cu reproducă
tori de rasă și, prin organele sale de 
specialitate, va acorda asistență teh
nică la întreținerea și exploatarea 
lor.

Taxele de montă se stabilesc de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, orășenești și 
municipale.

Art. 32. — Bugetele consiliilor 
populare comunale, orășenești și mu
nicipale pe anul 1971 se modifică în 
mod corespunzător cu influentele ce 
decurg din aplicarea prezentei legi, 
în cadrul prevederilor bugetare sta
bilite pentru acest an.

Art. 33. — Pe data publicării pre
zentei legi se abrogă Decretul nr. 
303/1955 privitor la organizarea, ad
ministrarea și folosirea pășunilor, 
loturilor zootehnice și stațiunilor co
munale de montă, prevederea refe
ritoare la scutirea de taxe de pășu
nat cuprinsă în art. 7 alineatul 3 din 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 
922/1963, precum șl orice alte dispo
ziții contrare.

' Art. 20. — Organizațiile socialist* 
de stat suportă pentru meniurile fixe 
servite pe bazăde aljpnament, pre
cum și pentru cplejalte preparate vin- 
dute salariaților proprii, prin bufete
le și alte unități din incinta organiza
țiilor socialiste de stat : costul apei, 
energiei electride, combustibilului și 
al transporturilor pentru aprovizio
narea cantinei-restaurant. cheltuielile 
legate de amortisment, chirie și re
parații ale mijloacelor fixe, precum 
și uzarea sau înlocuirea obiectelor de 
inventar.

Acolo unde există condiții, orga
nizațiile socialiste de stat pun la dis
poziția cantinei-restaurant, spre fo
losință, localul necesar funcționării.

In cazul în care la cantina-restau
rant iau masa salariați ai mai multor 
organizații socialiste de stat, cheltu
ielile arătate în prezentul articol se 
plătesc lunar de acestea, în raport 
cu numărul de abonați și numărul 
meselor servite.

Pentru pensionarii care servesc 
meniuri fixe pe bază de abonament 
la cantinele-restaurant ale organiza
țiilor socialiste de stat de unde pro
vin, acestea suportă cheltuielile pre
văzute la alineatul 1.

Art. 21. — Organizațiile economice, 
cu aprobarea adunării generale a 
salariaților. pot aloca — din benefi
ciile rămase la dispoziția lor pentru 
premii și investiții necentralizate — 
o sumă destinată dezvoltării cantinei- 
restaurant, precum și pentru îmbu
nătățirea mesei servite salariaților.

Cuantumul sumei prevăzute in ali
neatul -precedent se stabilește de a- 
dunarea generală a salariaților, 
anual, o dată cu dezbaterea dării de 
seamă asupra activității prezentate 
de comitetul de direcție al organiza
ției economice.

De asemenea, organizațiile socia
liste de stat ai căror salariați iau 
masa la cantina-restaurant sprijină, 
prin salariații lor tehnico-administra- 
tivi, tinerea unor evidențe, efectua
rea inventarelor și calcularea pretu
rilor la cantina-restaurant ; acești 
salariați răspund de calitatea lucră
rilor executate.

Art. 22. — Organizațiile comerciale 
locale nu pot percepe cote pentru 
cheltuielile de administrație și con
ducere de la cantinele-restaurant în 
subordine.

Art. 23. — Salariații și pensionarii 
proprii, care servesc meniuri fixe la 
cantina-restaurant pe bază de abona
ment, suportă, prin prețul mesei : 
costul alimentelor, calculat pe baza 
prețurilor de procurare ; fondul de 
salarii și celelalte drepturi bănești 
cuvenite personalului cantinei-res
taurant, inclusiv contribuția pentru 
asigurări sociale ; cheltuielile de re
gie ale cantinei-restaurant, în afara 
celor prevăzute la ari. 20.

Art. 24. — Prețurile se stabilesc de 
comitetul de conducere al cantinei- 
restaurant. după cum urmează :

a) preturile pentru meniurile fixe 
servite salariaților și pensionarilor 
proprii, pe bază de abonament, di
mineața, la prînz și seara, se calcu
lează fără beneficii, potrivit preve
derilor art. 23 ;

b) prețurile pentru celelalte prepa
rate și produse, precum și. pentru 
meniurile fixe servite fără abona
ment în cantina-restaurant se for
mează din costul alimentelor calculat 
pe baza prețurilor de procurare și a 
cheltuielilor totale de regie, la care 
se adaugă și un anumit beneficiu. 
Prețul astfel format trebuie să fie 
mai mic decît prețul cu care se des
fac preparatele și produsele în uni
tățile comerciale de alimentație pu
blică de categoria a IlI-a.

Prețurile la pîine și produse zaha
roase sînt cele în vigoare pentru des
facerea cu amănuntul la populație.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare și comitetele de conducere 
ale cantinelor-restaurant iau măsuri 
pentru stabilirea meniurilor fixe ser
vite pe bază de abonament, precum 
și a celorlalte preparate la prețuri 
accesibile tuturor categoriilor de sala
riați.

Art. 25. — Cantinele-restaurant pol 
servi și creșele, căminele de copii, 
staționarele, internatele pentru ele
vii școlilor profesionale sau ucenicii 
întreprinderilor ai căror salariați iau 
masa la cantina-restaurant. în con
dițiile de hrană prevăzute de regle
mentările în vigoare, decontînd cu 
întreprinderile respective prețul de 
cost total al meselor servite, fără 
beneficii.

Art. 26. — Salarizarea personalu
lui cantinelor restaurant se face 
potrivit reglementărilor în vigoare.

Plata salariilor personalului canti- 
nelor-restaurant se face din înca
sările realizate.

Art. 27. — Activitatea economică 
a cantinelor-restaurant și a unități
lor acestora, gestionarea valorilor 
materiale și bănești, precum și res
pectarea regulilor generale de co
merț în aceste unități se verifică 
de către organele de control și in
specție, potrivit reglementărilor le
gale cu privire la competența și 
atribuțiile acestora în unitățile co- 
mercile.

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale
Art. 28. — Cantinele existente și 

cantinele-restaurant, care funcțio
nează pe lingă organizațiile socia
liste de stat din localitățile în 
care aprovizionarea populației se 
realizează prin unitățile comerțului 
de stat trec în subordinea organiza
țiilor comerciale sau direcțiilor co
merciale, după caz, conform art 2, 
iar obiectele de inventar aflate în 
folosința lor se transferă acestora, 
fără plată.

Totodată, se predau și indicatorii 
de plan economioo-financiari și de 
muncă și salarii. Personalul operativ 
și tehnico-administrativ afectat ac
tivității cantinelor-restaurant se 
transferă în interes de serviciu.

Art. 29. — Rămîn în subordinea 
întreprinderilor, desfășurîndu-și ac
tivitatea în condițiile prezentei legi, 
cantinele pentru salariații întreprin
derilor agricole de stat și ai între
prinderilor pentru mecanizarea agri
culturii, cantinele care funcționează 
pe lingă șantierele de construcții- 
montaj și exploatările forestiere, 
precum și altele situate în locuri 
izolate.

în cazul în care condițiile locale 
permit, comitetele executive ale con

Expunerea tovarășului 
Florea Dumitrescu, 

ministrul finanțelor
LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI ȘI REDUCERI DE IMPOZIT 
PE VENITURILE REALIZATE DE GOSPODĂRIILE AGRICOLE APARȚINÎND MEMBRILOR, 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE ȘI PRODUCĂTORILOR INDIVIDUALI ȘI 
LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR IN
DUSTRIALE, DE PRELUCRARE A PRODUSELOR AGRICOLE, CONSTRUCȚII ȘI PRESTĂRI 
DE SERVICII ÎN UNITĂȚILE APARȚINÎND CONSILIILOR POPULARE, COOPERAȚIEI AGRI

COLE, MEȘTEȘUGĂREȘTI ȘI DE CONSUM.

Prezentînd, din însărcinarea Consi
liului de Miniștri, spre dezbatere și 
adoptare Marii Adunări Naționale 
cele două proiecte de legi, ministrul 
finanțelor a spus :

Elaborate sub directa îndrumare a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și adoptate recent de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. 
proiectele de lege prevăd o serie de 
măsuri pentru stimularea gospodării
lor țărănești in scopul creșterii nu
mărului de animale și sporirii pro
ducției agricole; marfă, pentru folosi
rea mai deplină a resurselor locale 
de materii prime și materiale, a for
ței de muncă, în vederea dezvoltării 
economice și social-culturale a tutu
ror localităților rurale și urbane și 
ridicării nivelului de trai al popu
lației de la orașe și sate.

După cum este cunoscut, conduce
rea partidului și statului nostru a- 
cordă o atenție deosebită dezvoltării 
agriculturii — ramură de bază a eco
nomiei naționale. Se fac eforturi în
semnate pentru înzestrarea și mo
dernizarea continuă a agriculturii so
cialiste. pentru creșterea într-un ritm 
susținut a producției agricole vege
tale și animale.

Alături de întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole de 
producție — principalii furnizori de 
produse agricole — o contribuție im
portantă în aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare șl 
în livrarea de materii prime necesare 
industriei o au și gospodăriile agri
cole aparținînd membrilor coopera
tori și producătorilor individuali. In 
ultimul timp, au fost luate o serie 
de măsuri pentru sprijinirea gospo
dăriilor populației prin stabilirea de 
prețuri mai avantajoase pentru uncie 
produse agricole care se vînd statu
lui, precum și pentru unele produse 
industriale pe care le cumpără țără
nimea, acordarea de scutiri de impo
zit celor care contractează și livrea
ză unităților socialiste tineret bovin, 
atribuirea unor indemnizații bănești 
gospodăriilor crescătoare de bovine 
și altele. Numai avantajele acordate 
acestor gospodării în anul 1970 prin 
prețuri, indemnizații și scutiri de 
impozit aduc țărănimii un spor de 
venituri de peste 300 milioane lei a- 
nual.

în continuarea acestor măsuri, 
proiectul de lege privind acordarea 
unor înlesniri financiare gospodării
lor țărănești prevede scutirea tutu
ror acelor gospodării care realizează 
venituri impozabile anuale de pînă la 
500 lei, precum și o reducere gene
rală a impozitului pe veniturile din 
activități agricole, prin diminuarea 
actualelor cote de impozit aferente 
veniturilor impozabile anuale între 
500 și 30 000 lei. De aceste înlesniri 
urmează să beneficieze cele peste 
4 485 000 de gospodării agricole apar- 
ținînd membrilor cooperatori și pro
ducătorilor individuali plătitoare de 
impozit in anul 1970.

Deosebit de scutirile și reducerile 
menționate, pentru stimularea creș
terii unui număr mai mace de ani
male, proiectul de lege prevede ca, 
începînd cu acest an, veniturile rea
lizate din creșterea animalelor de 
gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție să fie neimpozabile. De ase
menea, nu se vor mai impune ve
niturile obținute de gospodăriile 
aparținînd producătorilor individuali 
din creșterea unui număr de pînă 
la 5 bovine adulte, 20 ovine și ca
prine, precum și 10 porcine. în pro
iectul de lege s-au mai prevăzut și 
alte reduceri de impozit pentru 
gospodăriile populației care cresc 
un număr mai mare de animale, 
care au livezi de pomi fructiferi, 
precum și pentru gospodăriile agri
cole situate în zonele preorășenești. 

siliilor populare pot lua măsuri șl 
pentru preluarea acestora.

Art. 30. — Dispozițiile prezentei 
legi nu se aplică la ;

a) popotele personalului unităților 
Ministerului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne și Con
siliului Securității Statului ;

b) cantinele școlare de orice fel, 
inclusiv cele studențești, precum și 
cele ale spitalelor, creșelor și cămi
nelor de copii. Salariații unităților 
respective pot lua masa la aceste 
cantine, nefiind obligatorie înființa
rea și organizarea unei cantine-res- 
taurant distincte. în asemenea ca
zuri, plata preparatelor consumate 
se face în condițiile prezentei legi.

Organizarea și funcționarea can
tinelor menționate în prezentul ar
ticol se fac potrivit instrucțiunilor 
emise de organele centrale intere
sate, adaptate prevederilor prezentei 
legi.

Art. 31. — Se recomandă Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și celorlalte 
organizații obștești să ia măsuri 
pentru aplicarea în mod corespun
zător a prevederilor prezentei legi.

Art. 32. — Se recomandă Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum să la măsuri pentru preluarea 
cantinelor existente — în localitățile 
în care aprovizionarea populației se 
realizează prin unitățile din siste
mul său — și pentru organizarea lor 
în condițiile prezentei legi., în a- 
semenea cazuri, obiectele de inventar 
ale cantinelor trec în folosință gra
tuită la organizațiile cooperației de 
consum în subordinea cărora vor 
funcționa cantinele-restaurant.

De asemenea, se recomandă Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum să organizeze noi cantine- 
restaucant potrivit prevederilor pre
zentei legi în localitățile în care a- 
provizionarea populației se realizea
ză prin unitățile din sistemul său.

în același timp, pentru valorificarea 
într-o mai mare măsură a fructelor 
de pădure, plantelor medicinale din 
flora spontană și a altor produse a- 
semănătoare, în proiectul de lege s-a 
prevăzut scutirea integrală de, im
pozit a veniturilor realizate de popu
lație din vînzarea acestor produse 
către unitățile socialiste.

De asemenea, se prevede ca în vi
itor acordarea alocației de stat 
pentru copiii salariaților și ai celor
lalte persoane îndreptățite, care au 
gospodării agricole personale, să se 
facă indiferent de cuantumul venitu
rilor realizate din activitățile agri
cole, dacă sînt îndeplinite celelalte 
condiții legale.

Prin aplicarea măsurilor prevă
zute în proiectul de lege supus dez
baterii, impozitul actual stabilit pe 
veniturile din activități agricole da
torat de gospodăriile țărănești se 
va reduce cu circa 85 la sută, venitu
rile realizate din creșterea animale
lor fiind practic scutite de impozit.

La nivelul acestui an, veniturile 
suplimentare de care va beneficia 
țărănimea prin aplicarea măsurilor 
cuprinse în proiectul de lege pre
zentat vor fi de circa 370 milioane lei. 
Corespunzător acestor venituri, uni
tățile comerțului socialist și cele 
prestatoare de servicii urmează să 
pună la dispoziția populației din 
mediul rural un volum sporit de 
mărfuri și servicii, asigurînd astfel 
o mai bună satisfacere a cerințelor 
oamenilor muncii.

Prin proiectul de lege privind or
ganizarea și dezvoltarea activități
lor industriale, de prelucrare a pro
duselor agricole, de construcții și 
prestări de servicii se are în vedere 
lărgirea activității economice pe 
întreg teritoriul țării, formarea unei 
industrii comunale, menite să 
contribuie la îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale populației.

Desfășurarea unei ample acțiuni 
de înființare și dezvoltare a activi
tăților economice de producție- și 
prestări de servicii este facilitată de 
faptul că, așa cum este cunoscut, 
în multe localități există însemnate 
resurse naturale, în comunele și 
satele patriei noastre trăiesc și 
muncesc numeroși creatori de artă 
populară, păstrători și continuatori 
ai vechilor tradiții, autentice talente 
în. făurirea unor produse de înaltă 
ținută artistică. Prin punerea în va
loare într-o mai mare măsură a 
acestor resurse, a priceperii, măies
triei și hărniciei poporului nostru, 
se poate obține o gamă largă de pro
duse, în valoare de miliarde de lei, 
care sînt căutate și apreciate atît pe 
piața internă cît și la export, cum 
ar fi : articole de artizanat, de ce
ramică, țesături și cusături cu mo
tive naționale, covoare și alte ase
menea produse.

în același timp, construcțiile tot 
mai numeroase care se ridică în fie
care comună și oraș, ca rezultat al 
creșterii continue a nivelului de trai 
al populației, fac necesară dezvolta
rea mai accentuată și pe plan local 
a producției materialelor de con
strucții — cărămidă, var, țiglă, pia
tră prelucrată — astfel încît să se 
satisfacă în condiții mai bune ne
cesitățile proprii ale localităților 
respective, ale economiei in ansam
blu. Totodată, prin colectarea și 
prelucrarea unor produse și subpro
duse animaliere sau industriale, a 
deșeurilor, care în prezent nu sînt 
valorificate la nivelul posibilităților, 
se pot realiza numeroase bunuri de 
pe urma cărora populația, și în mod 
deosebit țărănimea, va putea obține 
venituri bănești sporite.

Toate acestea presupun mai multă 
inițiativă, spirit gospodăresc din par
tea consiliilor populare, a cooperati
velor agricole d« producție, a coo

Art 33. — Vînzările realizate prin 
cantinele-restaurant care se preiau 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum 
se includ în planul vînzărilor cu 
amănuntul și în sarcina de încasări 
în numerar ale acestora, potrivit re
glementărilor în vigoare.

Art. 34. — Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțe
lor sînt autorizate să modifice în 
mod corespunzător indicatorii de 
plan economic, muncă șl salarii șl 
financiar ai ministerelor, celorlalte 
organe centrale, consiliilor populare 
județene și al municipiului Bucu
rești, cu influențele rezultate din a- 
plioarea prevederilor prezentei legi, 
în baza protocoalelor încheiate de 
ministere și celelalte organe centrale 
și locale interesate, în limita indica
torilor de plan și buget aprobați p« 
anul 1971.

Art. 35. — în funcție de specificul 
și complexitatea cantinelor-restau
rant, comitetul de conducere al a- 
cestora elaborează proiectul regula
mentului de organizare și funcțio
nare a cantinei-restaurant și îl su
pune aprobării adunării generale a 
salariaților.

Art. 36. — Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 1375/1953 pentru a- 
probacea regulamentului de organi
zare și funcționare a cantinelor, cu 
modificările ulterioare, Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 56/1955 
privind prețul meselor la cantină, 
pct. 6 din Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 2579/1956 privind modi
ficarea și completarea unor hotărlri 
ale Consiliului de Miniștri, Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 727/1959 
privind Înființarea și organizarea de 
restaurante-cantină de către Comi
tetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 1273/1959 
privind acoperirea cheltuielilor canti
nelor pentru salariați, precum șl 
orice alte dispoziții contrare prezen
tei legi se abrogă.

perativelor meșteșugărești și a celor 
de consum, precum și măsuri mai 
hotărite pentru înființarea și dezvol
tarea de activități economice de pro
ducție și prestări de servicii în toa
te localitățile. Această importantă 
acțiune va fi sprijinită de stat prin 
acordarea de însemnate avantaje fi
nanciare. Astfel, se prevede ca pen
tru activitățile noi, înființate după 1 
ianuarie 1971, unitățile respective să 
beneficieze o perioadă de doi ani de 
la înființare de scutire de impozite, 
sumele respective urmînd să rămînă 
ca venituri la dispoziția acestora. Ca 
urmare, pentru asemenea activități, 
unitățile comitetelor executive ale 
consiliilor populare vor fi scutite de 
plata impozitului pe circulația măr
furilor, cooperativele agricole de 
producție de plata impozitului pentru 
încasările din, vînzarea produselor 
provenite din activități fără caracter 
agricol, iar cooperativele meșteșugă
rești și cele de consum vor fi scutite 
de plata impozitului pe circulația 
mărfurilor și a impozitului pe ve
nit. Avantaje similare se vor acorda 
și pentru activitățile existente, inde
pendent de data înființării acestora, 
dacă prin dezvoltarea lor se obține 
un volum de producție marfă sau 
prestări de servicii cu cel puțin 50 
la sută mai mare decît realizările 
anului precedent.

In același timp se prevede ca ve
niturile realizate ca retribuție a mun
cii din astfel de activități organizate 
de cooperativele agricole de produc
ție să fie impuse lunar, după nor
mele prevăzute pentru veniturile din 
salarii, măsură care va contribui la 
dezvoltarea activităților economice 
de producție și prestări de servicii 
într-un număr mai mare de coope
rative agricole.

In scopul stimulării și dezvoltării 
activităților economice aparținînd 
consiliilor populare comunale, în 
proiectul de lege se prevede ca be
neficiile realizate să rămînă la dis
poziția comunelor, urmînd a fi folo
site pentru lărgirea activităților res
pective, precum și pentru acțiuni 
gospodărești și social-culturale.

De .asemenea, se prevede modali
tatea de asigurare a fondurilor ne
cesare înființării și dezvoltării ac
tivităților economice de producție șl 
prestări de servicii, precum și norme 
mai simple pentru stabilirea prețuri
lor și tarifelor la produsele și servi
ciile care fac obiectul acestor acti
vități.

în proiectul de lege s-au prevăzut, 
totodată, posibilități mai largi pen
tru unitățile cooperatiste de a exe
cuta. atît în mediul urban, cit și în 
cel rural, lucrări de întreținere, re
parații și construcții pentru nevoile 
acestora, pentru populație, precum 
și pentru unitățile de stat.

Aplicarea măsurilor cuprinse In 
proiectul de lege trebuie să ducă la 
obținerea unei producții care să co
respundă necesităților reale, să aibă 
asigurată desfacerea pe piața inter
nă sau la export și să fie rentabilă. 
Aceasta implică răspunderi sporite șl 
o preocupare susținută din partea 
organelor locale de stat și a celor 
cooperatiste pentru respectarea cu 
strictețe a legalității socialiste în 
gospodărirea fondurilor materiale și 
bănești. în utilizarea cu randament 
a mijloacelor de care dispun.

Avem convingerea că adoptarea 
măsurilor propuse prin cele, două 
proiecte de lege va contribui la sti
mularea gospodăriilor țărănești in 
obținerea unor cantități sporite de 
produse vegetale și animale, la dez
voltarea unei activități economice in
tense în toate localitățile, ceea c* 
va avea drept urmare creșterea pro
ducției de bunuri materiale, sporirea 
avuției naționale, ridicarea continuă 
a nivelului de trai al populației.
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prezentat de deputatul Dumitru Coliu

CotnlsLa economioo-flnanciară, îm
preună cu Comisia pentru agricultu
ră ți silvicultură ți Comisia juridică 
ale Marii Adunări Naționale au ana
lizat ți dezbătut proiectul de lege cu 
privire la acordarea unor scutiri și re
duceri de impozite pe veniturile rea
lizate de gospodăriile agricole apar- 
țlnînd membrilor cooperativelor agri
cole de producție ți producătorilor 
individuali.

Comisiile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale constată că proiec
tul de lege prezentat reglementează 
aoordarea unor importante scutiri, re
duceri ți alte facilități în materie de 
impozite față de reglementările ac
tuale, menite să determine creșterea 
producției agricole, astfel Incit să se 
asigure mai buna aprovizionare a 
populației eu produse animale și ve
getale, a industriei cu materii pri
me și să se creeze și disponibilități 
pentru export In acest scop, proiec

tul de lege prevede scutirea de im
pozite a tuturor gospodăriilor care 
realizează venituri anuale de pină la 
500 de lei inclusiv, și reducerea și 
reașezarea cotelor de impozite asu
pra veniturilor gospodăriilor țărănești 
care depășesc acest minim neimpo
zabil.

în afară de aceasta, proiectul de 
lege prevede scutirea de impozit a tu
turor veniturilor realizate din crește
rea animalelor de către membrii coo
peratori in gospodăriile personale, ca 
și a producătorilor individuali pen
tru primele 5 bovine adulte, 20 ovine 
ți 10 porcine. De asemenea, se pre
văd reduceri de impozit ți pentru ve
niturile realizate de producătorii in
dividuali care cresc un număr de 
animale peste această limită neim
pozabilă.

Proiectul de lege mai reglemen
tează ți alte înlesniri, care, toate la 

un loc, vor contribui la intensifica
rea preocupărilor pentru dezvoltarea 
producției agricole animale ți vege
tale și, totodată, la sporirea venitu
rilor bănești ale țărănimii.

în cadrul discuțiilor, comisiile per
manente au apreciat in unanimitate 
însemnătatea noilor reglementări. De 
asemenea, au făcut unele propuneri 
de îmbunătățire care, însușite de ini
țiator, au fost introduse în proiectul 
de lege ce vă este difuzat.

Considerînd că prevederile înscrise 
în proiectul de lege se încadrează in 
măsurile generale luate de conduce
rea de partid ți de stat pentru dez
voltarea producției agricole animale 
ți vegetale, ca una din sarcinile im
portante trasate de Congresul al X- 
lea al P.C.R., comisiile permanente 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea lui în forma în care este 
supus dezbaterilor.

Comisia pentru agricultură țl sil
vicultură, Comisia juridică și Comi
sia pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat ale Marii A- 
dunări Naționale, în urma examină
rii și dezbaterii, au apreciat unanim 
proiectul de lege pentru organiza
rea, administrarea și folosirea pa
jiștilor, loturilor zootehnice și se- 
mincere, precum și a stațiunilor co
munale de montă.

Proiectul reprezintă expresia pre
ocupării conducerii de partid ți de 
stat, referitoare la una din laturile 
importante ale creării condițiilor de 
realizare a sarcinilor stabilite prin 
Programul național de dezvoltare a 
zootehniei și creștere a producției 
animaliere în actualul deceniu, a- 
doptat la plenara C.C. al P.C.R. din 
17—18 martie 1970.

Asigurarea bazei furajere, cores
punzătoare dezvoltării în ritm susți

nut a zootehniei, este strîns legată 
de valorificarea superioară a po
tențialului de producție a celor 
4,4 mii. ha de pășuni și finețe na
turale din țara noastră.

Comisiile au scos în evidență că 
Proiectul de lege supus dezbaterii 
Marii Adunări Naționale reflectă 
cadrul lărgit organizatoric și tehnic, 
care trebuie să contribuie la buna 
gospodărire, în vederea creșterii 
productivității, a acestor categorii 
de terenuri.

Prevederile referitoare la nivelul 
redus al taxelor de pășunat și la 
utilizarea acestora, precum șl la 
sprijinul multilateral ce va fi a- 
cordat în continuare de către stat 
prin credite, semințe, repartizarea 
de îngrășăminte ți asigurarea asis
tenței tehnice sînt de natură să 
stimuleze interesul deținătorilor și 

beneficiarilor de pajiști naturale, al 
crescătorilor de animale pentru dez
voltarea șeptelului și sporirea pro
ducției acestuia.

Proiectul de lege acordă o atenție 
deosebită asocierii crescătorilor de a- 
nimale și rolului activ ce revine aso
ciațiilor de pășunat-pentru întreține
rea, folosirea și îmbunătățirea conti
nuă a pajiștilor, reflectînd astfel po
litica consecventă a partidului nostru 
de atragere tot mai activă a oame
nilor muncii la buna gospodărire a 
mijloacelor de producție.

Comisiile au apreciat, de aseme
nea, grija pentru păstrarea și lărgi
rea suprafețelor de pajiști naturale, 
prin reglementarea modului cum pot 
fi utilizate pajiștile desțelenite, a po
sibilităților de scoatere din «menaja
mentele silvice a unor suprafețe de 
pajiști și de schimbare a unor tru

puri de pășuni acoperite cu vegetație 
forestieră de productivitate ridicată, 
cu alte terenuri echivalente, pășuna- 
bile, din fondul forestier.

Un rol de mare importanță revine 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare, conducerilor unităților agri
cole și tuturor specialiștilor, căror* 
li se atribuie prin actualul proiect 
de lege competente sporite, cu pri
vire la buna gospodărire a pășunilor 
și fînețelor ce le au în administrare.

Comisiile au făcut o serie de pro
puneri menite să contribuie la îmbu
nătățirea unor prevederi ale proiec
tului de lege, care au fost însușite de 
organul inițiator și incluse în forma 
proiectului de lege supus spre dez
batere și aprobare de către Marea 
Adunare Națională.

întrucît proiectul de' lege răspunde 
necesității reglementării într-un ca
dru legislativ adecvat a probleme
lor folosirii raționale și aplicării mă
surilor care să asigure creșterea con
tinuă a productivității pajiștilor na
turale și prin prevederile sale vine 
în întîmpinarea cerințelor exprimate 
de crescătorii de animale, comisiile 
propun Marii Adunări Naționale să 
adopte proiectul în forma în care este 
prezentat.
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prezentat de deputatul Virgil Pîrvu
Comisia economioo-financiară, îm

preună cu Comisia pentru agricultură 
și silvicultură, Comisia pentru consi
liile populare ți administrația de 
stat țl Comisia juridică au analizat 
ți dezbătut Proiectul de lege privind 
organizarea și dezvoltarea activită
ților industriale, de prelucrare a 
produselor agricole, de construcții și 
prestări de servicii In unitățile a- 
parținînd consiliilor populare, coope
rației agricole, meșteșugărești ți de 
consum. .

în urma discuțiilor purtate, comi
siile permanente apreciază că înfi
ințarea ți dezvoltarea unor astfel de 
activități pe lingă consiliile populare, 
cooperativele agricole de producție, 
cooperația meșteșugărească șl coo
perația de consum creează condițiile 
pentru o folosire mal rațională a 
forței de muncă ți a resurselor de 
materii prime și materiale locale. în 
acest fel, se vor crea noi posibili
tăți pentru realizarea unei game mai 
variate de produse și o mai largă di
versificare a serviciilor menite să 
satisfacă în condiții mai bune nevoi
le populației de la orașe și sate.

Comisiile permanente constată că, 
pentru a satisface mal bine nevoile

Expunerea tovarășului 
losif Banc, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ȘI FOLO
SIREA PAJIȘTILOR, LOTURILOR ZOOTEHNICE ȘI SEMINCERE, PRECUM ȘI A STAȚIUNILOR 

COMUNALE DE MONTĂ

Proiectul de lege privind organi
zarea, administrarea și folosirea pa
jiștilor, loturilor zootehnice și semin- 
cete, precum și a stațiunilor comu
nale da montă supus dezbaterii Ma
rii Adunări Naționale se încadrează 
organic în complexul de măsuri a- 
doptate în ultima perioadă de condu
cerea partidului pentru dezvoltarea ți 
modernizarea agriculturii, pentru 
creșterea veniturilor țărănimii.

Reglementările propuse prin pro
iectul de lege reprezintă o necesi
tate obiectivă, o condiție esențială 
pentru realizarea sarcinilor mari sta
bilite agriculturii prin Programul na
țional de dezvoltare a zootehniei și 
sporire a producției animaliere.

Cela 4,4 milioane hectare de pa
jiști naturale, de care dispune țara 
noastră, constituie principala sursă 
Îientru producerea furajelor de vo- 
um, cu valoare nutritivă ridicată și 

la un preț de cost scăzut. Pornind 
de la această realitate specifică agri
culturii României, Programul națio
nal de dezvoltare a zootehniei și spo
rire a producției animaliere prevede 
ca pînă în anul 1975 pe pajiști să se 
ajungă la 12—13 tone masă verde în 
medie la hectar, față de circa 5—5,5 
tone cît s-a obținut în ultimii ani. 
Sporirea producției de pășuni Ia un 
asemenea nivel se fundamentează pe 
un program etapizat, cu acțiuni care 
au în vedere fertilizarea cu îngrășă
minte organice șl chimice a unei su
prafețe de aproape 2 milioane heo- 
tare în anul 1975, combaterea erozi
unii solului In complexe pe bazine 
hidrografice, defrișarea terenurilor 
acoperite cu arborete, desecarea în 
zonele cu exces de umiditate. La a- 
cestea se adaugă lucrări de întreți-' 
nere și exploatare rațională a pășu
nilor.

Desfășurarea programului elabo
rat pentru actualul cincinal și în
treaga acțiune de gospodărire ra
țională a pajiștilor, alături de alte 
măsuri, presupune existența unei 
legislații corespunzătoare In acest 
domeniu, care să reglementeze în 
concordanță cu actuala etapă de 
dezvoltare * agriculturii atit drep
turile, cît și obligațiile deținătorilor 
de pășuni șl finețe și ale tuturor 
crescătorilor de animale.

Țara noastră, care și-a bazat In 
mare măsură dezvoltarea zootehniei 
pe folosirea pajiștilor, are și o 
veche tradiție legislativă, concreti
zată In numeroase legi care au re
glementat regimul juridic al pășu
nilor șl fînețelor, potrivit cu condi
țiile șl particularitățile din perioada 
în care aceste legi au fost adoptate. 
Regimul juridic actual al pajiștilor 
este reglementat prin decretul 
303/1955, ale cărții prevederi sint de
pășite și nu mai corespund cu con
dițiile actuale și de perspectivă ale 
organizării producției agricole. Por
nind de la această situație care im
pune o schimbare calitativă în 
ceea ce privește abordarea și rezol
varea problemelor de îmbunătățire 
șl gospodărire a pajiștilor și pe baza 
unei analize ample și a consultării 
unui număr mare de organe agri
cole, unități de producție și cres
cători de animale, a fost Întocmit 

de construcții, proiectul de lege pre
vede ca unitățile de pe lingă ooope- 
rația agricolă, meșteșugărească ți de 
consum vor putea executa lucrări de 
întreținere, reparații ți construcții 
pentru nevoile proprii ale popu
lației ți în unele situații chiar și 
pentru unitățile de stat.

în vederea stimulării organizării și 
dezvoltării activităților industriale, 
de prelucrare a produselor agricole, 
de construcții etc, proiectul de lege 
reglementează o serie de înlesniri 
financiare. Astfel, se prevede ca, 
timp de doi ani, pentru produsele 
și serviciile realizate prin activitățile 
organizate după data de 1 ianuarie 
1971, unitățile respective să fie scu
tite de plata impozitului, suma cu
venită rămînînd la dispoziția lor.

De asemenea, unitățile existente 
la data de 1 ianuarie 1971, care vor 
reuși să sporească volumul activi
tății cu cel puțin 50 la sută față de 
realizările anului expirat, vor bene
ficia de scutiri de impozite pentru a- 
cest spor timp de 2 ani.

Proiectul de lege reglementează ți 
modul de utilizare a beneficiilor ob
ținute de unitățile socialiste din a- 

proiectul de lege supus dezbaterii și 
aprobării Marii Adunări Naționale.

Din numeroasele reglementări pe 
care proiectul de lege le statorni
cește, vă rog să-mi permiteți să mă 
refer numai la cele pe care le con
sider de o deosebită importanță. în 
primul rind, aș sublinia descentra
lizarea largă a competențelor în do
meniul administrării pajiștilor na
turale, în sensul trecerii lor la con
siliile populare comunale, orășenești 
și municipale șl prin aceasta în 
competența crescătorilor de animale 
care beneficiază în fapt de pășuni. 
Proiectul de lege stabilește, de ase
menea, dreptul crescătorilor -de ani
male din aceeași comună sau din 
comune învecinate de a se constitui 
în asociații de pășunat, avînd ca 
obiect administrarea, exploatarea și 
întreținerea pajiștilor, precum și a- 
pliicarea pășunatului rațional. Ase
menea prevederi ale proiectului de 
lege se încadrează în contextul mul
tiplelor măsuri adoptate în ultimii 
ani de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru creșterea com
petențelor șl întărirea răspunderii 
unităților și organelor locale, pre
cum șl pentru deschiderea de pers
pective largi inițiativei creatoare a 
celor ce muncesc, participarea lor 
activă la conducerea treburilor ob
ștești.

Proiectul de lege atribuie comite
telor executive ale consiliilor popu
lare comunale, orășenești și munici
pale dreptul de a stabili taxele de 
pășunat pentru toate speciile și ca
tegoriile de animale, dar in același 
timp fixează limitele in cadrul că
rora aceste taxe pot fi stabilite. Do
resc să subliniez faptul că limitele 
taxelor cuprinse in proiectul de lege 
sint substanțial reduse față de cele 
care sint la ora actuală in vigoare. 
Aceasta este o măsură care dă cer
titudine crescătorilor de animale a- 
supra mărimii taxelor de pășunat 
pe care le vor plăti și pe care nu
mai o nouă lege le poate modifica.

Numeroase prevederi ale proiec
tului de lege se referă la regulile 
tehnice obligatorii și la măsurile de 
îmbunătățire a pajiștilor cuprinse în 
planurile de organizare și îmbună
tățire, precum și în planurile anuale 
de întreținere și exploatare a aces
tora, pe care au datoria să le res
pecte întocmai toți deținătorii de pă
șuni și finețe naturale.

Veniturile din taxele de pășunat, 
precum și alte venituri de pe pășuni 
sînt destinate exclusiv pentru exe
cutarea lucrărilor de Îmbunătățire, 
întreținere și exploatare a pajiști
lor. La acestea se mai adaugă anu
mite sume care vor fi prevăzute 
anual în planurile de investiții ale 
cooperativelor agricole de producție 
și ale Întreprinderilor agricole de 
stat, precum și executarea de către 
toți crescătorii de animale a unui a- 
numit volum de lucrări, corespunză
tor cu animalele învoite la pășunat, 
obligație firească practicată de zeci 
de ani în tara noastră' și pe care 
proiectul de lege o prevede. Cuprin- 
zînd principiul executării lucrărilor 
de îmbunătățire și întreținere a pă
șunilor prin contribuția colectivității 
ce beneficiază de ele, prin proiectul 
de lege se prevede că aceste efor

ceste activități economica de produc
ție și de prestări de servicii în me
diul rural, care, în mod permanent 
și în întregime, va putea fi folosit 
atit pentru dezvoltarea și diversifi
carea activității economice, cît și 
pentru unele acțiuni gospodărești și 
social-culturale în comune și sate.

Pentru a veni și mai mult în spri
jinul unităților socialiste care au con
diții pentru organizarea sau dezvol
tarea unor astfel de activități în me
diul rural, dar nu dispun de fondu
rile necesare, proiectul de lege pre
vede posibilitatea acordării de cre
dite banoare cu doblndă redusă. Tot
odată, se reglementează și modul de 
stabilire a prețurilor și tarifelor pen
tru aceste activități.

Comisiile au făcut unele propuneri 
de îmbunătățire a proiectului de lege, 
care au fost introduse de inițiator în 
forma prezentată dv. spre dezbatere.

Considerînd că proiectul de lege 
va contribui la sporirea producției 
materiale și la diversificarea servici
ilor, comisiile permanente propun 
Marii Adunări Naționale adoptarea 
lui în forma în care este supus dez
baterii.

turi. ale comunelor și respectiv ale 
crescătorilor de animale sint spriji
nite de stat cu semințe, îngrășămin
te chimice, asistentă tehnică de spe
cialitate, credite pe termen lung, 
precum și cu fonduri de la buget, 
pentru executarea unor lucrări, ame
liorative în complex.

O parte din prevederile proiectu
lui de lege reglementează pășuna- 
tul în păduri și delimitarea între 
fondul forestier și pajiștile naturale, 
categorii de folosință importante ale 
fondului funciar agricol. Pentru pă- 
șunatul în păduri, proiectul de lege 
statornicește că suprafețele din fon

ului forestier destinate acestui scop 
vor fi stabilite de organele silvice, 
iar repartizarea lor pe unități și 
crescători de animale se face de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene. Apreciem că este 
normală o asemenea prevedere care 
reglementează folosirea potențialu
lui de masă verde din fondul fores
tier, dar în același timp dă garanția 
apărării celor două bogății însem
nate pe care le avem : pădurea și 
pășunile.

în cadrul aceleiași grupe de pre
vederi se cuprinde și reglementarea 
condițiilor de exploatare a masei 
lemnoase de pe pășunile împădurite, 
schimbarea unor terenuri agricole și 
silvice în vederea folosirii mai rațio
nale a fondului funciar, precum și 
redarea pentru pășunat a pajiștilor 
cuprinse în mod eronat în amenaja- 
mentele silvice.

Proiectul de lege stabilește, de ase
menea, pentru Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor sarcina de a ajuta consiliile 
populare în asigurarea stațiunilor 
comunale de montă cu reproducă • 
tori de rasă și de a acorda asistență 
tehnică de specialitate în această 
acțiune.

Am prezentat numai cele mai 
esențiale reglementări ce se propun 
prin proiectul de lege cu privire la 
organizarea, administrarea și folosi
rea pajiștilor, loturilor zootehnice și 
semincere, precum și stațiunilor co
munale de montă. Acest proiect de 
lege este supus dezbaterii in actuala 
sesiune a Marii Adunări Naționale 
împreună cu alte acte normative de 
o mare însemnătate pentru agricul
tură și pentru țărănimea noastră, 
care au fost examinate și aprobate 
în recenta ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La pregătirea acestor măsuri și Ia 
elaborarea proiectului de lege, țin să 
subliniez in mod deosebit sprijinul 
substanțial acordat de conducerea 
partidului și statului nostru, perso
nal de către secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și cu această ocazie a dovedit 
cu prisosință grija permanentă pe 
care o acordă dezvoltării agricultu
rii noastre.

Sînt pe deplin convins că prin 
adoptarea de către Marea Adunare 
Națională a proiectului de lege, care 
a întrunit aprecierea unanimă a ce
lor ce au fost consultați, se reali
zează un nou și însemnat pas în 
direcția realizării sarcinilor stabilite 
agriculturii noastre în actualul cin
cinal.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Bozdog, 
ministrul comerfului interior

ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND CANTINELE-RESTAURANT 
PENTRU SALARIAȚI

Ridicarea necontenită a nivelului 
de trai al oamenilor muncii din țara 
noastră constituie o preocupare deo
sebită a politicii partidului și statu
lui. Realizarea acestui obiectiv este 
urmărită atit prin creșterea salarii
lor, cit și prin luarea altor măsuri 
care să contribuie la satisfacerea cit 
mai deplină a cerințelor materiale 
ale populației.

Pe această linie se înscrie și pro
iectul de lege privind cantinele-res- 
taurant pentru salariați, pe care din 
însărcinarea Consiliului de Miniștri 
îl prezint spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, împreună cu 
Ministerul Comerțului Interior și 
unele ministere industriale au ana
lizat modul de organizare și func
ționare a cantinelor și bufetelor care 
asigură servirea salariaților din în
treprinderi, organizații economice de 
stat și instituții bugetare, precum și 
posibilitățile de îmbunătățire a aces
tei activități. Cu acest prilej s-a 
desprins faptul că în multe unități 
există o preocupare în ceea ce pri
vește asigurarea unei alimentații co
respunzătoare. în același timp au 
apărut și unele aspecte legate de 
modul de organizare și funcționare 
a cantinelor, care necesită luarea 
unor măsuri de îmbunătățire, ținînd 
seama că reglementarea datează din 
anul 1953 și nu mai corespunde con
dițiilor de astăzi.

Este de menționat, în primul rind, 
că unele localuri moderne de cantină, 
deși au capacități corespunzătoare, 
sînt insuficient folosite, deoarece acti
vitatea lor se rezumă numai la servi
rea salariaților, fără posibilitate de 
acces la serviciile acestora și a altor 
categorii de consumatori. De aseme
nea, majoritatea cantinelor servesc 
numai masa de prînz, deși sînt ce
reri atit din partea tineretului, cit și 
a unor salariați de a servi și masa de 
dimineață și seara, deoarece au posi
bilități mai reduse de pregătire a 
hranei în gospodăria lor.

întrucît prin reglementarea actuală 
nu sint stabilite atribuții în acest sec
tor pentru organizațiile de speciali
tate centrale și locale, activitatea can
tinelor a fost lăsată exclusiv în grija 
conducerilor întreprinderilor — ale 
căror preocupări de bază, cum este 
și firesc, sint concentrate pentru ac
tivitatea de producție.

în vederea Îmbunătățirii activității 
cantinelor, a creșterii rolului social 
ce le revine, Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor au elaborat proiectul 
de lege privind activitatea cantinelor- 
restaurant.

La elaborarea acestui proiect de 
lege s-au avut In vedere indicațiile 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român. Un sprijin deosebit a fost dat 
direct de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, care, preocupat de 
necesitatea îmbunătățirii substanțiale 
a acestui sector, cu influențe largi a- 
supra satisfacerii condițiilor de hrană 
a oamenilor muncii din întreprinderi, 
personal a discutat și consultat în a- 
ceastă problemă un număr de cadre 
din mari Întreprinderi și a orientat 
elaborarea noului cadru de organizare 
și funcționare a cantinelor-restaurant.

în spiritul democrației socialiste 
ce caracterizează viața politică, eco
nomică . și socială a țării noastre, 
proiectul de lege a fost supus dez
baterii publice, pentru ca oamenii 
muncii din întreprinderi și instituții 
să-și poată aduce contribuția la îm
bunătățirea și definitivarea lui. Pro
iectul de lege a fost analizat în peste 
15 000 adunări la care au participat 
peste un milion salariați și s-au fă
cut peste 3 000 de propuneri și su
gestii, care în mare parte au ajutat 
la Îmbunătățirea și definitivarea lui. 
în mod unanim se exprimă mulțu
mirea tuturor categoriilor de sala- 
riați pentru preocuparea permanentă 
a conducerii de partid și de stat cu 
privire la soluționarea în mod prac
tic a problemelor sociale ale oame
nilor muncii, din sfera cărora face 
parte și activitatea cantinelor.

în principal, proiectul de lege pre
vede o serie de măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea servirii 
salariaților și a pensionarilor, dez
voltarea cantinelor prin transforma
rea structurii lor în cantine-restau- 
rant și funcționarea lor pe baze eco
nomice eficiente. Cantinele-restau- 
rant vor trece în subordinea consi
liilor populare, care le vor conduce 
prin organele comerciale de specia
litate. în localitățile unde aprovizio
narea populației nu se realizează de 
comerțul de stat, s-a recomandat ca 
aceste cantine-restaurant să fie ad
ministrate de către unitățile coope
rației de consum. înființarea de noi 
cantine se va face la cererea orga
nizațiilor socialiste, cu acordul or
ganelor sindicale, prin decizia comi

tetului executiv al consiliului popu
lar.

Organizațiile socialiste do stat vor 
asigura în continuare localurile ’ și 
celelalte mijloace materiale necesare 
cantinelor-restaurant, vor suporta 
principalele cheltuieli de regie ale 
acestora. Administrarea cantinelor- 
restaurant va fi asigurată de comi
tetele formate din reprezentanți ai 
salariaților abonați, ai organelor sin
dicale, organizațiilor de tineret 
și de femei, ai conducerilor în- 
trepriitaerilor ai căror salariați sînt 
abonați. Aceste comitete au largi atri
buții în conducerea și gospodărirea 
unității. Răspunderea pentru aprovi
zionarea și funcționarea cantinelor- 
restaurant revine Ministerului Comer
țului Interior și comitetelor executive 
ale consiliilor populare prin direcțiile 
de specialitate.

Aprovizionarea acestor unități cu 
mărfurile agroalimentare necesare se 
va asigura de la fondul central cu 
prioritate față de alte unități, la pre
țuri fixe de stat, direct din depozitele
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prezentat de deputatul Dumitru Balalia
Comisia pentru consiliile populare 

și administrația de stat, Comisia eco- 
nomico-financiară și Comisia juri
dică ale Marii Adunări Naționale au 
examinat și dezbătut proiectul de 
lege privind cantinele-restaurant 
pentru salariați. Comisiile au consta
tat că măsurile prevăzute în proiectul 
de lege se integrează în contextul 
preocupării conducerii partidului și 
statului nostru pentru continua ridi
care a nivelului de satisfacere a ce
rințelor populației, a nivelului său de 
trai.

Proiectul de lege are în vedere spo
rirea preocupării organelor centrale 
și locale, a întreprinderilor și insti
tuțiilor, pentru îmbunătățirea deser
virii populației, dezvoltarea și folosi
rea cit mai eficientă a bazei materiale 
de care dispun cantinele-restaurant, 
asigurarea condițiilor necesare unui 
sistem alimentar accesibil tuturor ca
tegoriilor de salariați și pensionari.

în proiectul de lege se înscrie, ca 
una din măsurile importante, trecerea 
cantinelor de pe lîngă întreprinderi în 
subordinea organizațiilor comerciale 
locale și organizarea lor sub forma 
cantinelor-restaurant, astfel incit să 
se poată asigura coordonarea activită
ții acestora și o aprovizionare cores-

(Urmare din pag. I)

Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Gheorghe Călin, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Ilfov, și Du
mitru D. Petrescu, prim-vicepre
ședinte al consiliului popular ju
dețean Argeș.

Proiectul de lege a fost discu
tat apoi pe articole și supus vo
tului secret al deputaților.

în cadrul discuției pe articole, 
mai mulți deputați au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea pro
iectului de lege.

Cu amendamentele aprobate, 
Marea Adunare Națională a adop
tat Legea privind organizarea ți 
dezvoltarea activităților indus
triale, de prelucrare a produselor 
agricole, construcții și prestări de 
servicii în unitățile aparținind 
consiliilor populare, cooperației 
agricole, meșteșugărești și de con
sum.

în ședința de după-amiază, la 
punctul următor al ordinii de zi, 
deputatul losif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
a prezentat expunerea la Proiec
tul de lege pentru organizarea, 
administrarea și folosirea pajiști
lor, loturilor zootehnice și semin
cere, precum și a stațiunilor co
munale de montă.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale la a- 

comerțului cu ridicata sau de la furni
zorii locali. Cantinele-restaurant vor 
beneficia astfel de rabatul comercial 
stabilit pentru comerțul cu amănun
tul. Pentru completarea fondului de 
mărfuri, cantinele-restaurant vor 
avea dreptul să facă cumpărări di
recte de produse agro-alimentare 
și să organizeze gospodării anexe, 
îndeosebi crescătorii de animale și 
păsări, în aceleași condiții ca și uni
tățile de alimentație publică.

La cantinele-restaurant pot servi 
masa salariații, pensionarii, membrii 
lor de familie, salariații aflați în 
delegație, precum și alte persoane, 
în funcție de capacitatea de produc
ție și servire. Prețurile meniurilor 
fixe servite salariaților din organi
zațiile socialiste de stat, pe bază de 
abonament, se vor forma ca șl pînă 
în prezent, din costul de procurare 
al produselor și unele cheltuieli de 
regie ale cantinelor, fără să se adau
ge vreun beneficiu. Pensionarii pro- 
venlți din întreprinderi vor pute* 

punzătoare. De asemenea, pentru 
funcționarea în condiții bune a can
tinelor-restaurant și In interesul oa
menilor muncii se prevede partici
parea, în conducerea treburilor aces
tora, a reprezentanților conducerii 
organizațiilor socialiste, ai salariați
lor, ai sindicatelor, organizațiilor de 
tineret și de femei.

Caracterul larg social al cantinelor- 
restaurant constă și în faptul că, în 
afara salariaților și pensionarilor, pot 
servi masa la cantina-restaurant și 
membrii lor de familie, precum și alte 
categorii de oameni ai muncii. 
Proiectul de lege prevede măsuri 
pentru asigurarea unor meniuri, fixe 
la preturi accesibile tuturor catego
riilor de salariați, in care scop can- 
tinele-restaurant vor beneficia de o 
serie de înlesniri cum sînt : aprovi
zionarea la prețuri cu ridicata, scu
tirea de plata impozitului pe circu
lația mărfurilor, suportarea unor 
cheltuieli de regie de către organiza
țiile socialiste ai căror salariați iau 
masa la cantina-restaurant și altele.

Proiectul de lege stabilește răspun
deri concrete pentru organizațiile co
merciale, conducerile întreprinderi
lor și instituțiilor. Sarcini de mare 
însemnătate revin comitetelor exe-

cest proiect de lege a fost prezen
tat de deputatul Dumitru Coliu, 
președintele Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură.

La discuții au luat cuvîntul de
putății Adalbert Crișan, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular jude
țean, Cecilia Dițescu, inginer a- 
gronom la Cooperativa agricolă 
de producție din comuna Malul 
pu Flori, județul Dîmbovița, loan 
Maldet, vicepreședinte al Consi
liului popular județean Caraș- 
Severin, Mircea Oprean, rectorul 
Universității din Craiova, și 
Mihai Ubornyi, prim-secretar ai 
Comitetului municipal Odorheiul 
Secuiesc al P.C.R., președintele 
Consiliului popular municipal.

Proiectul de lege a fost supus 
apoi discuției pe articole, în ca
drul căreia mai mulți deputați au 
făcut propuneri pentru îmbunătă
țirea proiectului.

Cu amendamentele aprobate 
de deputați, Marea Adunare Na
țională a adoptat, prin vot se
cret, Legea pentru organizarea, 
administrarea și folosirea pajiș
tilor, loturilor zootehnice și se
mincere, precum și a stațiunilor 
comunale de montă.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi, ministrul comerțului inte
rior, Nicolae Bozdog, a prezentat 
expunerea la Proiectul de lege 
privind cantinele-restaurant pen
tru salariați. Deputatul Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și ad

să ia masa în aceleași condiții d* 
preț ca și salariații.

Potrivit prevederilor din proiectul 
de lege, cantinele-restaurant sînt 
scutite de impozitul pe circulația 
mărfurilor, de asemenea nu vor 
vărsa 1* buget eventualele beneficii 
ce se realizează din funcționarea lor 
pe regim de restaurant sau de la 
unitățile ce le aparțin. Aceste bene
ficii vor fi folosite pentru îmbună
tățirea și ieftinirea costului meniuri
lor fixe servite salariaților și pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale.

Un rol important în desfășurarea 
activității cantinelor-restaurant îl vor 
avea comitetele sindicatelor din or
ganizațiile socialiste de stat, consi
liile orășenești, municipale și jude
țene ale sindicatelor, care vor în
druma, sprijini și controla sistema
tic modul de funcționare a canti
nelor-restaurant, aprovizionarea lor 
la timp și cu toate mărfurile nece
sare. De asemenea, organele de 
conducere colectivă ale întreprinde
rilor economice vor urmări cum 
sint gospodărite mijloacele mate
riale pe care le-au pus la dispozi
ția cantinelor-restaurant, calitatea și 
varietatea meniurilor servite sala
riaților lor și vor lua măsuri ca ac
tivitatea cantinelor-restaurant să se 
desfășoare pe baze eficiente, In 
scopul satisfacerii depline a nevoi
lor salariaților.

O sarcină importantă revine Mi
nisterului Comerțului Interior și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare In legătură cu întreaga ac
tivitate * acestor unități, precum și 
în asigurarea și instruirea persona
lului de producție și servire.

Aplicarea măsurilor propuse prin 
proiectul de lege apreciem că va 
avea urmări favorabile și va contri
bui 11 satisfacerea mai deplină * 
cerințelor oamenilor muncit.

cutive ale consiliilor populare, prin 
ale căror decizii se înființează can
tinele-restaurant. Ele trebuie să a- 
corde sprijinul necesar pentru bun* 
organizare și funcționare, pentru a- 
provizionarea acestora în cele mai 
bune condiții.

La întocmirea proiectului de leg* 
s-a ținut seama de propunerile con
ducerilor de întreprinderi, instituții, 
ale comitetelor executive ale consi
liilor populare, precum și ale orga
nizațiilor sindicale. Proiectul de lege 
a fost dat publicității și supus unei 
largi dezbateri publice, cu care pri
lej zed de mii de oameni ai muncii 
și-au exprimat adeziunea și au fă
cut numeroase observații și propu
neri.

In urma examinării și discutării 
proiectului de lege, comisiile au a- 
preciat că, atit din punct de vedere 
al conținutului său, cit și al tehnicii 
legislative, acesta este corespunză
tor. Ele au făcut unele propuneri de 
îmbunătățire, care au fost însușite 
de Inițiatori și incluse în textul su
pus spre dezbatere. Comisiile per
manente care au examinat proiectul 
de lege propun Marii Adunări Na
ționale adoptarea lui în forma în 
care vă este prezentat.

ministrația de stat, a expus ra
portul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale la acest 
proiect de lege.

La discuții au luat cuvîntul de
putății Nicolae Moraru, președin
tele Uniunii sindicatelor din în
treprinderile industriei metalur
gice și construcțiilor de mașini, 
Dumitru Stan, muncitor la uzi
nele „Grivița roșie“ din Bucu
rești, Elisabeta Moszorjak, mun
citoare la fabrica de încălță
minte „Crișul" din Oradea, 
Gheorghe Alecu, prim-secretar 
al Comitetului municipal-Plo- 
iești al P.C.R., președintele Con
siliului popular municipal, Ma
ria Diaconu, președinta Comite
tului sindicatului de la între
prinderea „Dacia" din Capitală, 
Vasile Ciriperu, inginer-șef la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, și Constantin Horobet, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vaslui al U.T.C.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole, făcîndu-se 
cu acest prilej propuneri pentru 
îmbunătățirea lui.

Cu amendamentele aprobate, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret Legea pri
vind cantinele-restaurant pentru 
salariați.

Seara, lucrările s-au încheiat, 
viitoarea ședință plenară a se
siunii a șasea a celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale urmînd să fie anunțată 
din timp.

(Agerpres)
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Din cuvîntul pa rticipanților la dezbateri
Luind

SÎRBU
cuvintul, deputatul ION 
a arătat că proiectul de

lege cu privire la acordarea, unor 
scutiri și reduceri de impozite pe 
veniturile agricole ale membrilor coo
peratori și producătorilor individuali 
aduce noi dovezi privitoare la grija 
permanentă pe care partidul și sta
tul O au față de lucrătorii de pe ogoa
rele patriei noastre. Aceste măsuri 
creează condiții pentru valorificarea 
mai bună a rezervelor existente in 
agricultură, a capacității, experienței 
și priceperii țărănimii noastre, ceea 
ce va duce implicit la creșterea pro
ducției vegetale și animale, va influ
ența pozitiv nivelul de trai al popu
lației. Prevederile noii legi vin să 
întregească ansamblul de măsuri sta
bilite de conducerea partidului și 
statului nostru de ridicare a agricul
turii pe o treaptă superioară, la ni
velul dezvoltării bazei materiale a 
celorlalte ramuri ale economiei noas
tre naționale. (

Subliniind că țărănimea coopera
tistă din județul Buzău s-a bucurat 
din plin de sprijinul permanent al 
conducerii partidului și statului nos
tru, deputatul a arătat că de preve
derile noii legi, aflată pe ordinea 
de zi a sesiunii, vor beneficia și co
operatorii și producătorii individuali 
din județ.

Dezbaterea acestei legi, concomitent 
eu proiectele legilor privind organi
zarea și dezvoltarea activității indus
triale și de prelucrare a produselor 
agricole la sate, organizarea, admi
nistrarea și folosirea pajiștilor, pre
cum și măsurile adoptate recent de 
Comitetul Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist Român, publicate în 
presa de azi, referitor la reglementa
rea unor probleme sociale ale mem
brilor cooperativelor agricole de pro
ducție, demonstrează că partidul nos
tru tratează problemele complexe ale 
agriculturii într-o concepție unică, 
dialectică, oglindind grija deosebită 
pentru țărănime, care, alături de 
clasa muncitoare, are un rol hotări- 
tor în producția bunurilor materiale, 
in făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. De aceea, doresc 
să subliniez încă o dată că întregul 
complex de •măsuri pe care-1 vom 
adopta azi, fiind în deplină concor
danță' cu linia generală a partidului 
de construcție socialistă la sate, va 
avea o mare importanță pentru creș
terea producției agricole. Rezultatele 
obținute în dezvoltarea agriculturii 
din județul Buzău ne conduc la con
cluzia că In viitor trebuie să muncim 
mai bine, mai eficient, pentru ca re
zultatele ei să fie la înălțimea efor
turilor financiare și materiale pe care 
le face statul nostru. Siritem hotăriți 
să ne Înzecim eforturile și preocupă
rile pentru a valorifica potențialul de 
ramură modernă a economiei de care 
dispune agricultura județului.

abnegație pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de producție, pen
tru dezvoltarea economico-organiza- 
torică a cooperativei noastre.

Luind cuvintul, deputatul GHEOR-
GHE PALOȘ a apus : Prevederile

în cuvintul său, deputatul AN-
TONIU KUMUVES * «pu»: 
Proiectul de lege privind acordarea 
unor scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate d« gospodării
le agricole aparținind membrilor 
cooperativelor agricole de producție 
Și producătorilor agriooli individuali 
se înscrie in ansamblul preocupări
lor partidului nostru privind înfăp
tuirea cu fermitate a principiilor de 
dreptate și echitate socială proprii 
orinduiril noastre socialiste.

, După ce a relevat succesele im
portante obținute de cooperativa a- 
gricolă de producție din Pecica, suc
cese care și-au pus amprenta asupra 
nivelului de trai al cooperatorilor, 
a înfățișării comunei, vorbitorul a 
spus :

O contribuție importantă la creș
terea volumului de produse agricole 
valorificate către stat și. implicit, la 
sporirea veniturilor cooperatorilor a 
avut-o și munca depusă de către 
aceștia în cadrul gospodăriilor per
sonale. Amintind de rezultate, nu pot 
să nu relev insă rezervele insemnate 
care mai există în această direcție. 
In gospodăriile personale din comu
na Pecica, bunăoară, efectivele de 
taurine au scăzut cu 14 la sută in 
1970 față de 1968, iar cele de porcine 
cu 23 la sută./Cred că această situa
ția se datorește și valorificării in
complete a potențialului existent in 
cadrul gospodăriilor respective, insu
ficientei cointeresări a țărănimii in 
creșterea animalelor, precum și volu
mul relativ ridicat de impozite per
cepute pe veniturile realizate din- 
asemenea activități.

Deputatul MARIN ARGINT * 
spua în cuvîntul său : Proiectul de 
lege privind acordarea unor scutiri 
și reducerea de impozit pe veniturile 
realizate de gospodăriile agricole a- 
parținind membrilor cooperatori și 
producătorilor individuali constituie 
incă un exemplu de modul în care 
partidul îmbină măsurile de spriji
nire materială și tehnică a producă
torilor agricoli cu perfecționarea pîr- 
ghiilor de cointeresare materială a 
acestora în creșterea producției.

Din calculele preliminare făcute 
rezultă că membrii cooperatori din 
județul Ilfov vor beneficia de o re
ducere a impozitului cu 17 milioane 
lei. Aceasta îmi dă convingerea că ei 
vor ști să aprecieze aceste măsuri și 
vor depune toate eforturile pentru a 
valorifica mai bine resursele exis
tente în gospodăriile personale.

tn continuare, vorbitorul s-a refe
rit la experiența unor unități din ju
deț în stimularea mai bunei culti
vări a loturilor în folosință personală. 
Membrii cooperatori, in înțelegere 
cu conducerile cooperativelor agricole, 
au cultivat încă cu doi ani de zile în 
urmă o, parte din suprafața acestor 
loturi cu lucernă, care a dat posibili
tatea sporirii efectivelor de animale 
proprietate personală. Consider că 
prin rezultatele obținute și benefi
ciind de efectele prezentei legi vom 
putea să extindem la toate coopera
tivele din județul nostru acest sis
tem. De asemenea, un număr de a- 
proape 100 de cooperative au vin- 
dut membrilor cooperatori cite doi 
purcei, mergînd pe linia ca unul din
tre porcii îngrășați să fie valorifi
cați la stat, iar celălalt să fie folosit 
pentru nevoile lor personale. Ți- 
nind seama că numărul de «croa- 
fe proprietatea personală a mem
brilor cooperatori a scăzut în ulti
mii ani, cred că trebuie să extindem 
această, metodă, deoarece așa vom 
putea dezvolta efectivele de animale 
din proprietatea personală. Consider 
că prin dezvoltarea creșterii anima
lelor și o mai bună folosire a terenu
lui pe care îl dețin membrii coope
ratori și țăranii individuali va putea 
fi îndeplinită o indicație dată de 
conducerea partidului nostru — de a 
folosi în întreaga perioadă a anului 
forța de muncă din agricultură.

Desigur baza veniturilor membrilor 
cooperatori o vă constitui și pe mai 
departe munca desfășurată în coope
rativele agricole de producție. Tot
odată consider că trebuie susținută 
acțiunea de dezvoltare a zooteh
niei. de creștere a animalelor în gos
podăriile personale ale membrilor 
cooperatori, prin asigurarea cu re
producători de rasă, cu pui de o zi 
sau ouă din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, precum și 
prin asistența sanitar-veterinară.

Sînt convins că măsurile care au 
fost luate prin hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al partidului nostru 
de a acorda sprijin în rezolvarea u- 
nor probleme ridicate de mult de 
către membrii cooperatori, vor da un 
impuls nou atît muncii în coopera
tivele agricole de producție, cit și mai 
bunei cultivări a loturilor în folo
sință personală și a terenurilor de
ținute de gospodăriile individuale 
pentru dezvoltarea creșterii animale
lor. ceea ce se va resimți în mai 
buna aprovizionare a oamenilor mun
cii de la orașe cu produse agroali- 
mentare.

acestui Proiect da lege sînt o dova
dă a grijii permanente, a preocupă
rii partidului, personal a secre
tarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru organizarea și 
amplificarea unei industrii comuna
le. menite să sporească condițiile 
economice necesare grăbirii procesu
lui de urbanizare a localităților ru
rale. Sînt ferm convins că toți lo
cuitorii județului nostru — județul 
Gorj, vor primi cu multă bucurie 
această lege, deoarece sint conștienți 
că aplicarea prevederilor sale va de
termina ridicarea potențialului eco
nomic al fiecărei comune, va asigura 
mai buna deservire a populației, va 
antrena un însemnat număr de ce
tățeni în procesul creării de bunuri 
materiale.

Legea pe care o vom adopta astăzi 
va facilita, prin înlesnirile financia
re pe care le prevede, creșterea in 
măsură tot mai mare a numărului 
și gamei de unități industriale de 
producție și prestări.

Ea va determina în mod deosebit 
atragerea în circuitul economic a noi 
și valoroase resurse locale de mate
rii prime șl materiale, va determina 
punerea în valoare a capacităților 
existente în rîndul populației rurale. 
Este neîndoielnic, de asemenea, că 
înlesnirile acordate prin această lege 
vor spori avantajele organizației în 
cadrul cărora vor funcționa aceste 
unități, avantaje ce vor influența 
dezvoltare* mai rapidă a localităților 
rurale, din toate punctele de vedere.

Doresc să informez Marea Aduna
re Națională că, pe baza indicațiilor 
precise, concrete date în luna mar
tie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Biroul Comitetului județean P.C.R., 
și Comitetul Executiv al Consiliului 
popular Gorj au inițiat o serie de 
acțiuni concrete în fiecare ootnună. 
Ca rezultat al acestor acțiuni, pînă 
in luna august în județul nostru vor 
fi create incă 400 noi unități în ca
drul consiliilor populare, ai copera- 
tivelor agricole de producție, mește
șugărești și de consum, care vor 
realiza în plus, peste prevederile 
acestui an, o producție în valoare de 
aproape 50 milioane lei. împreună 
cu organele de partid, de stat, eco
nomice și obștești comunale s-a 
stabilit programul de perspectivă 
care prevede ca ia sfîrșitul acestui 
cincinal, in județul nostru, numărul 
unităților de asemenea natură să 
ajungă 1* 1 500 față de 579 in pre
zent.

Luînd cuvîntul, deputatul DUMI
TRU DINIȘOR * Scutirea
și reducerea de impozite așa cum 
s-a prevăzut în proiectul de lege pe 
care il dezbatem reprezintă încă 
una din măsurile luate de conduce
rea partidului și statului nostru în 
vederea ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii, de încurajare a 
tuturor celor ce se preocupă, în gos
podăriile lor. de creșterea producției 
agro-alimentare. Alături de măsurile 
stabilite cu privire la asigurarea unui 
venit minim garantat lunar, precum 
și de majorarea pensiilor țăranilor 
cooperatori, iată și de data aceasta o 
nouă măsură care creează posibilități 
însemnate de creștere a surselor de 
venituri pentru cei ce lucrează în a- 
gricultură.

Un calcul prealabil legat de apli
carea legii scoate în evidență că 
cele peste 5 300 de gospodării aparți- 
nind membrilor cooperatori din co
muna Pecica vor realiza un plus de 
venituri de aproximativ 170 000 lei 
anual. Iată de ce apreciez că pre ■ 
vederile proiectului de lege, facili
tând stimularea creșterii animalelor, 
va duce la creșterea șeptelului, asi- 
gurînd totodată îmbinarea armonioa
să a intereselor individuale ale ță
rănimii cu interesele generale ale so
cietății noastre.

Studiind proiectul da lege pe care 
îl dezbatem astăzi, m-am gindit că 
cooperativele agricole pot și vor 
trebui să acționeze pentru aplicarea 
lui prin crearea unor condiții mate
riale neoesare. Am in vedere, spre 
exemplu, posibilitatea folosirii de că
tre membrii cooperatori a unor su
prafețe, care se eliberează vara și 
care pot fi cultivate pînă în toamnă 
cu furaje. Tn același timp, trebuie 
să manifestăm mai multă grijă pen
tru ca membrii cooperatori să folo
sească mai eficient lotul personal 
pentru producerea furajelor și să le 
acordăm sprijin prin semințe de ca
litate, asistență tehnică și chiar cu 
îngrășăminte.

Consider, totodată, că organele de 
stat trebuie să revadă metodologia 
de contractare, să acționeze cu mai 
mult curaj in direcția simplificării 
relațiilor dintre producătorii indivi
duali și organele contractante, pe li
nia eliminării „intermediarilor" care 
provoacă întîrzieri și alte deficiențe 
in aprovizionarea cu furaje a produ
cătorilor. Este necesar să se aibă în 
vedere și îmbunătățirea asistenței ve
terinare și în gospodăriile populației.

Citind astăzi dimineață ziarul 
„Scînteia", am luat cunoștință de 
hotărirea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție. 
Mă folosesc de acest prilej pentru, 
a-mi exprima satisfacția și mulțumi
rea pentru grija pe care o poartă 
conducerea de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, creșterii 
nivelului de trai al țărănimii, grijă 
căreia cooperatorii din Pecica îi vor 
răspundă printr-o muncă plină de

In circumscripția electorală Birca, 
județul Dolj, in care-mi desfășor ac
tivitatea ca deputat, de scutirea im
pozitului anual de pînă la 500 lei și, 
mai ales, de reașezarea cotelor de im
pozit pentru tranșele de venit dintre 
500—30 000 lei anual, vor beneficia 
un mare număr de gospodării ale ță
ranilor cooperatori. Vechile regle
mentări nu erau suficient de stimula
torii pentru realizarea unor produc
ții corespunzătoare posibilităților din 
loturile personale și pentru crește
rea efectivelor de animale. Socotesc 
că prevederile articolului 2 din pre
zentul proiect au fost în mod just a- 
nalizate și așezate. De asemenea, 
studiind proiectul de lege, m-am 
oprit la articolul 9 care se referă la 
alocația de stat pentru copiii sala- 
riaților și celorlalte persoane. Nu 
odată se făceau obiecții în legătură 
cu alocația de stat pentru copii, pe 
care multi salariati o pierdeau pentru 
că realizau și venituri agricole în 
gospodăriile personale care depă
șeau plafonul stabilit. Socotesc că ar 
l'i bine să se analizeze 'și problema 
acordării ajutorului familial în pe
rioada stagiului militar, prin luarea 
in considerare a veniturilor realizate 
exclusiv de soțiile militarilor, nu și 
de alți membri ai familiilor lor. De 
asemenea, cred că este necesar ca în 
viitor să se analizeze și așezarea im
pozitului pe veniturile realizate de 
membrii cooperatori, ca retribuire a 
muncii rezultate în cooperativele a- 
gricole, urmărindu-se o reașezare a 
impozitului la nivelul celui plătit de 
salariați.

In încheiere, vă rog să-mi permiteți 
să-mi exprim de la această înaltă 
tribună satisfacția pentru consec
vența cu care conducerea noastră de 
partid și de stat rezolvă problemele 
mari sociale ale țărănimii. Măsurile 
adoptate prin recenta hotărîre a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea condiții
lor de viață a membrilor cooperative
lor agricole de producție constituie 
un deosebit sprijin pentru coopera
tori. Acestui ajutor, de foarte mare 
însemnătate, îi vom răspunde prin
tr-o muncă sîrguincioasă pentru spo
rirea continuă a producției agricole.
Eforturile noastre, înzecite, vor duce 
la realizarea și depășirea sarcinilor 
mărețe ale cincinalului în care am
pășit.

Trebuie să acordăm o mai mare 
atenție folosirii resurselor de calcar, 
granit, argilă, fructelor de pădure și 
plantelor medicinale, colectării și 
prelucrării unor produse și subprodu
se animaliere, valorificării in mai 
mare măsură decît pînă acum a de
șeurilor existente în județul nostru. 
De asemenea, vom folosi mai bine 
decît pină acum bogatele tradiții de 
producere de articole de artizanat, 
de ceramică, țesături și cusături de 
motive oltenești și alte asemenea pro
duse. Vom extinde în mai mare mă
sură decit pină acum lucrul la do
miciliu, unde avem o experiență în 
ultimii ani.

In încheiere, deputatul a cerut ca, 
în spiritul stabilit de plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie, la aplicarea le
gii să fie eliminate verigile inter
mediare, instrucțiunile, precizările 
ș.a.m.d. Stabilirea tipurilor de uni
tăți, a gamei de activități să fie un 
atribut al consiliilor populare, mu
nicipale, orășenești și comunale, 
care cunosc mai bine nevoile și ce
rințele populației.

Deputatul CONSTANTIN BĂ
DIȚĂ a spus în cuvintul său : Con
sider ca foarte bin» venită Le
gea privind organizarea și dezvol
tarea activităților industriale, de 
prelucrare a produselor agricole, 
construcții și prestări de servicii. 
Sporirea producției de bunuri mate
riale și extinderea serviciilor pentru 
satisfacerea cerințelor populației 
și pentru export, de către cooperati
vele agricole de producție, va duce 
la folosirea mai deplină a resurselor 
locale de materiale și materii prime, 
a forței de muncă și va asigura, tot
odată, venituri suplimentare mem
brilor cooperatori.

Experiența acumulată de către 
cooperativa agricolă de producție 
Salcia, județul Mehedinți, al cărei 
președinte sînt, arată cît de impor
tant este ca populația sătească să 
fie antrenată în mai mare măsură și 
la munci neagricole, dar aducătoare 
de beneficii. Unitatea noastră dis
pune de ateliere de tîmplărie, dogă-- 
rie, tdnichigerie, lăcătușerie, tapițe
rie. împletituri de nuiele ; producem 
cărămidă șpalieri, dale pentru iriga
ții, țiglă și confecționăm covoare.

De pe urma fiecăreia din aceste 
activități cooperativa înregistrează 
beneficii însemnate. în anul trecut 
noii am realizat 2 000 000 lei, iar în 
acest an vom obține o producție 
marfă de 5,4 milioane. A crescut 
gradul de ocupare al cooperatorilor.

Deși am înregistrat rezultate bune, 
trebuie să arăt, totuși că lipsa unei 
reglementări care să permită obți
nerea de fonduri necesare dezvoltă
rii unor sectoare, existența unor im
pozite mari pe veniturile neagricole 
nu au favorizat punerea în valoare a 
tuturor posibilităților și satisfacerea 
intr-o măsură mai mare a cerințe
lor populației. Ne gîndim ca in vii
tor să diversificăm și mai mult gama 
serviciilor către populație, să orga
nizăm. de exemplu, formații de con
strucții care să execute lucrări pen
tru cetățenii din sat și pentru alte 
unități economice. După ce trece in 
revistă înlesnirile legii și avantajele 
de care va beneficia cooperativa, 
vorbitorul arată : Aceste înlesniri 
dovedesc încă o dată permanenta 
grijă pe care partidul și guvernul o 
acordă dezvoltării neîntrerupte a sa
tului românesc. Mă folosesc de a- 
ceastă înaltă tribună a sfatului țării 
pentru a mulțumi conducerii supe
rioare de partid și de stat, în nu
mele celor mai bine de 45 000 de 
alegători din circumscripția ce o re
prezint, pentru sprijinul ce-1 acordă 
zi de zi țărănimii cooperatiste.

Aș dori, în încheiere, să propun 
ca pe baza prezentei legi. Consiliul 
de Miniștri să reglementeze aprovi- 
ztonarea cu unele materiale și ma
terii prime, mașini și utilaje nece
sare bunei desfășurări a activității 
economice, neagricole. Totodată, 
propun Marii Adunări Naționale 
luarea in studiu a problemei reîn
ființării sau-- înființării a unor școli 
de meserii in mediul rural, care să 
satisfacă în mai mare măsură ce-

rintde impuse de dezvoltare* actua
lului sat românesc.

Luind cuvintul, deputatei GHEOR* 
GHE PETRESCU •
contextul preocupărilor continue și 
perseverentă ale conducerii partidu
lui nostru pentru dezvoltarea agri
culturii și creșterea nivelului de 
viață al țărănimii, pe ordinea de zi 
a sesiunii noastre s-a prevăzut dez
baterea proiectului de lege cu privi
re la dezvoltarea activităților indus
triale și a prestărilor de servicii. 
Vreau să subliniez de la bun început 
că, prin prevederile șale, proiectul 
de lege creează clmp larg de dezvol
tare activităților industriale, regle
mentează în mod unitar problemele 
care vizează intensificarea acestora, 
pune bazele unui regim financiar 
stimulativ pentru acest important do
meniu de activitate economică și so
cială.

Dezvoltarea activităților industria
le și a prestărilor de servicii, impu
să de creșterea continuă a nivelului 
de trai al țărănimii, oferă largi po
sibilități pentru valorificarea superi
oară a importantelor resurse de ma
terii prime agricole și neagricole, 
pentru folosirea rațională, pe tot par
cursul anului, a forței de muncă din 
cooperativele agricole, pentru satis
facerea anumitor cerință ale popu
lației și ale ' unităților agricole din 
mediul rural. Evident, pe această 
cale, unitățile socialiste și membrii 
cooperativelor agricole pot realiza 
venituri suplimentare apreciabile.

în majoritatea comunelor, coope
rativa agricolă de producție consti
tuie principala unitate economică 
care dispune de resursele umane și 
materiale necesare dezvoltării inten
se a activităților industriale și a 
prestărilor de servicii. De aceea, în 
aplicarea prezentului proiect de lege, 
ei îi revine un rol deosebit de im
portant.

P« baza indicațiilor conducerii su
perioare de partid, conducerile coo
perativelor agricole, îndrumate de 
organele locale, au analizat, in ulti
ma perioadă, posibilitățile de dezvol
tare a activităților industriale și 
prestărilor de servicii la nivelul ce
rințelor' din comuna și unitatea 
respectivă. Deși aceste analize 
nu s-au încheiat, rezultă că nu
mai în 1971 sint posibilități de 
a dubla volumul veniturilor pro
venite din asemenea activități, 
creșterea insumind peste un mi
liard de lei. Reține atenția tendința 
deosebit de favorabilă de a se asi
gura, în principal, prelucrarea produ
selor agricole, dezvoltarea producției 
materialelor de construcții și, ca o 
remarcă deosebită, activitatea de 
construcții, incit cooperativele agri
cole, prin unitățile specializate, să 
poată realiza toate obiectivele de 
producție agricolă și social-culturale 
din cadrul comunei, inclusiv casele 
de locuit ale populației.

După ce a relevat necesitatea ma
nifestării plenare a spiritului de ini
țiativă al cooperatorilor în aplicarea 
prevederilor legii, nevoia imperioasă 
de a se acționa operativ, hotărit, în 
fiecare unitate în vederea înfăptui
rii prevederilor acesteia, vorbitorul 
a spus : Aș vrea să rețin atenția 
Marii Adunări Naționale cu o pro
blemă deosebit de importantă atit 
pentru activitatea de ansamblu a 
cooperativelor agricole, cît și pentru 
dezvoltarea seoțiilor industriale și a 
prestărilor de servicii. La încheierea 
cooperativizării, marea majoritate a 
meseriașilor existenți în mediul să
tesc erau înscriși în cooperativele 
agricole. Ulterior. însă, preocuparea 
consiliilor de conducere pentru cali
ficarea a noi cadre a lăsat foarte 
mult de dorit. Dată fiind această si
tuație, precum și faptul că industria, 
alte sectoare ale economiei vor ab
sorbi din agricultură in continuare 
o bună parte din forța de muncă 
calificată și necalificată, se impune 
cu stringență ca unitățile agricole 
cooperatiste să-și stabilească un sis
tem propriu de calificare și de per
fecționare a cadrelor, care să răs
pundă atît dezvoltării activității in
dustriale, cît și procesului de moder
nizare a agriculturii prevăzut în ca
drul planului cincinal. în acest scop 
este în curs de definitivare, de către 
Uniunea națională și organele de 
stat interesate, un sistem de califi
care și recalificare care, în curînd, 
va fi aplicat în toate unitățile noas
tre. Paralel cu aceasta, este, însă, ne
cesar ca conducerile cooperativelor 
noastre de producție să se ocupe cu 
toată răspunderea — fie singure, fie 
in coperare cu industria locală și co
operația meșteșugărească — de cali
ficare a meseriașilor necesari.

în condițiile dezvoltării în ritm 
rapid a activităților industriale și 
prestatatoare de servicii, producerii 
unei game variate de bunuri care 
se pot desface fie pe plan local, fie 
în alte județe sau chiar la export, 
se impune organizarea unui sistem 
informațional central și județean 
care să indice unităților coopera
tiste ce produse sint necesare eco
nomiei naționale, cerințele de cali
tate, condițiile de preț etc. Un ase
menea sistem informațional va per
mite cooperativelor să-și orienteze 
activitatea spre produsele care se 
cer, să le realizeze în condiții de 
eficiență maximă.

Sint convins că legea va fi bine 
primită de țărănimea cooperatistă, 
de toți oamenii muncii, că aceștia vor 
depune toate eforturile pentru apli
carea ei.

Aș vrea, în încheiere, tovarăși, să 
subliniez și eu importanța deosebită 
pe care o prezintă hotărirea Comi- 
tețjjlui Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la reglementarea unor proble
me sociale ale membrilor coopera
tori. Doresc să exprim cu acest pri
lej, din partea țărănimii coopera
tiste, mulțumirea profundă pentru 
grija și responsabilitatea cu care sînt 
abordate și rezolvate de către 
conducerea partidului și a statului 
nostru, de către secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, proble
mele complexe ale agriculturii, ale 
creșterii nivelului de viață al țărăni
mii noastre cooperatiste.

în cuvîntul său, deputatul 
GHEORGHE CĂLIN “ spus
șurile cuprinse în legea pe care o 
dezbatem in actuala sesiune, măsuri 
inițiate și elaborate sub conducerea 
directă a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint. după părerea, mea, 
de o importanță excepțională pentru 
folosirea mai deplină a resurselor 
materiale locale și a forței de mun
că, pentru sporirea și pe această 
cale a bunurilor de consum și a ser
viciilor către populație. Aceste mă
suri, precum și cele prevăzute în

celelalte proiecte de legi pe care le 
dezbatem astăzi, se încadrează in 
mod organic în complexul de mă
suri stabilit după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, care de
monstrează și confirmă in ■ același 
timp în mod practic grija și preocu
parea deosebită permanentă pe care 
o are conducerea de partid și de 
stat pentru satisfacerea într-o mai 
mare măsură a cerințelor spirituale 
și materiale ale poporului nostru. 
Din primele concluzii ale studiului 
întreprins de Biroul Comitetului ju
dețean de partid Ilfov și Biroul Co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean și Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție, pe baza indicațiilor date 
de conducerea superioară de partid, 
rezultă că valoarea producției la a- 
ceste activități la cooperativele 
agricole de producție va spori de la 
85 milioane cit era prevăzut inițial 
la 150 milioane Iei. Considerăm, însă, 
eă legea pe care o dezbatem creează 
un cadru foarte larg de stimulare a 
acestor activități. Ne propunem ea, 
în continuare, să întreprindem ac
țiuni pentru ca în anul acesta să a- 
jungem la 200 milioane lei producție 
la activitățile industriale și prestări 
de servicii la cooperativele agricole 
de producție. Un calcul «uimar pa 
care l-am făcut ne arată că coope
rativele agricole de producție din 
județul nostru vor beneficia de-în
lesniri financiare . care însumează 
circa 30 milioane lei, în afară de be
neficiile realizate în plus prin dez
voltarea activităților industriale șit 
de prestări servicii.

Vorbitorul a propus conducerilor 
unor ministere și unități industriale, 
in primul rînd din Capitală, să acor
de mai mult sprijin activității in
dustriale de prelucrare a produselor 
agricole în cooperativele agricole de 
producție ; să se Inițieze acțiuni de 
cooperare privind înființarea unor 
secții noi. în producerea unor piese, 
a unor repere de serie mică.

Pe linia consiliilor populare, a a- 
rătat. in continuare vorbitorul, noi 
am întrețjrinis un etudiu pentru a 
stabili concret profilul activităților, 
modul de valorificare a resurselor.

In încheiere, vorbitorul a relevat 
discuția aprofundată a proiectelor 
de legi în comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, faptul că 
proiectele prezentate dezbaterii în 
plenară includ propunerile făcute de 
deputati în comisii.

Luînd cuvîntul, deputatul DUMI
TRU D. PETRESCU * 8pus Cu 
noscînd proiectele de lege aduse as
tăzi in dezbaterea Marii Adunări 
Naționale, încă din discuțiile ce au 
avut loc în Comisiile permanente, 
am avut posibilitatea ca în convorbiri 
directe cu cetățenii să constat cu 
bucurie aprobarea pe care aceștia o 
dau măsurilor propuse spre aprobare, 
aprecierile deosebite făcute la a- 
dresa conducerii partidului și statu
lui nostru pentru consecvența cu 
care sînt aplicate în viață Directivele 
celui de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, pentru grija 
deosebită ce sa poartă continuei per
fecționări a vieții noastre sociale, 
îmbunătățirii stării materiale și spi
rituale a tuturor cetățenilor patriei.

Prezentul proiect de lege asigură 
cadrul favorabil pentru o mai de
plină manifestare a inițiativei și po
tențialului de creație al maselor, 
creează noi posibilități de înfăptuire 
a unei autonomii tot mai mari în ac
tivitatea organelor locale, care să 
permită creșterea atribuțiilor acestora 
in dezvoltarea economică, socială a 
fiecărei localități. Tinînd seama de 
specificul agriculturii județului Ar
geș ne-am preocupat, an de an, de 
dezvoltarea activităților de producție 
și a prestărilor de servicii la sate, 
ajungînd ca în acest an să ne pla
nificăm în unitățile cooperatiste o 
activitate evaluată la 136 milioane 
lei, cu perspective de depășire. Dacă 
în anul 1970 activitățile economice de 
producție și prestații reprezentau nu
mai 15 la sută din planul de produc
ție al cooperativelor agricole de pro
ducție din județul Argeș, în acest an 
ele se vor ridica la 33—35 la sută.

Zi de zi apar noi inițiative dintre 
care cea mai importantă este cea de 
organizare a opt fabrici comunale de 
cărămidă, din care unele vor intra 
în producție chiar în acest an. Prind 
viață cooperările între cooperativele 
agricole de producție, cele de con
sum și cele meșteșugărești la sate, 
care vor pune pe noi baze relațiile 
dintre aceste unități.

Vorbitorul a propus ca activitățile 
economice de producție neagricole și 
de prestări de servicii ale coopera
tivelor agricole de producție să aibă 
un cont distinct în bancă, precum și 
înlesnirea modului de acordare de 
credite cooperativelor agricole de 
producție care înființează și dezvoltă 
astfel de activități. De asemenea, a 
cerut să se studieze posibilitatea ob
ținerii prin transfer fără plată din 
sectorul de stat a unor utilaje, piese, 
mașini, agregate, cu un grad avansat 
de uzură care ar putea ajuta în mod 
substanțial la crearea de activități 
economice noi la gate. Amplasarea 
de întreprinderi industriale mai mici, 
ateliere ale industriei locale, ale 
cooperației meșteșugărești, in comu
ne și in special în acelea ce în pers
pectiva apropiată se vor transforma 
în orașe, a arătat, de asemenea, vor
bitorul, ar contribui la ridicarea a- 
celor comune fără a aduce forța de 
muncă, cu implicațiile ei, in orașe.

In încheiere, deputatul a spus : 
fiind ferm convins că această lege va 
avea un rol deosebit în dezvoltarea 
și diversificarea activităților econo
mice de prestări de servicii în toate 
localitățile țării și că acestea vor in
fluența favorabil dezvoltarea econo
miei noastre, contribuind la crearea 
unei abundente de produse și servi
cii și, implicit, la creșterea bunăstă
rii poporului nostru, o voi vota cu 
toată încrederea.

Luind cuvîntul, deputatei ADAL
BERT CRI ȘAN, dupfi 06 sa re‘ 
ferit Ia sarcinile importante ce revin 
lucrătorilor de pe ogoare în acest 
cincinal,, la efectele pozitive pe care 
le va avea pentru dezvoltarea pro
ducției agricole în general și a celei 
zootehnice în special aplicarea preve
derilor legii dezbătute în sesiunea 
M.A.N., a spus :

în condițiile județului Bistrița-Nă- 
săud pajiștile naturale ocupă circa 
160 000 de hectare, adică 55 la sută 
din totalul terenului agricol. Deși 
suprafața este mare, eș nu asigură 
decit în proporție redusă necesarul 
de consum al animalelor. Situația 
prezentată este determinată în bună

măsură de faptul că pajiștile sint 
situate la distante mari de centrele 
populate, pe terenuri în pantă, in 
goluri alpine sau pe luncile durilor, 
unde, în general, este exces de umi
ditate. Evident, aceasta a îngreunat 
foarte mult efectuarea lucrărilor d* 
Întreținere.

In continuare, vorbitorul a prezen
tat pe larg acțiunile întreprinse pe 
plan local sau care vor fi întreprin
se in viitorul apropiat pentru îmbu
nătățirea calitativă a pajiștilor natu
rale, pentru ridicarea potențialului 
lor productiv.

Noua lege — a precizat vorbitorul 
— asigură atât cadrul organizatoric, 
cit, mai ales, complexul de măsuri 
cane, aplicate corespunzător, garan
tează îmbunătățirea situației exis
tente. In această ordine de idei, aș 
menționa, in primul rînd, asigurarea 
unei cantități mai mari de îngrășă
minte chimice și dotarea Întreprin
derilor de întreținere și exploatare a 
pajiștilor cu un număr «sporit de ma
șini și utilaje, necesare efectuării 
lucrărilor pe pășuni.

Proiectul de lege pe care-1 dezba
tem reglementează, de asemenea, o 
problemă mult discutată in ultimii 
ani, și anume a taxelor de pășunat. 
Tarifele stabilite în proiectul de 
lege, corelate cu măsurile de *po- 
rire a producției pe pajiștile natu
rale sînt un stimulent puternic, ea 
de altfel și celelalte legi, pe care 
le-am adoptat în sesiunea noastră de 
astăzi, pentru sporire* efectivelor șl 
a producțiilor animaliere.

O condiție de bază pentru refa
cerea pajiștilor naturale prin mă
suri radicale — desțeleniri și însă- 
mintări — este producere* în canti
tăți suficiente a semințelor de ierburi 
cu valoare ridicată. In acest sens noi 
ne-am propus să producem întreaga 
cantitate de semințe de graminee și 
lucemă prin intermediul întreprin
derii de întreținere și exploatare a 
pajiștilor, iar semințele de trifoi ne
cesare în cooperativele agricole. Din 
acest punct de vedere întâmpinăm o 
greutate : datorită lipsei unor utilaje 
adecvate, treieratul trifoîienetor se 
face în multi ani, pînă la 1 mai. 
Cred că în noile condiții îți va găsi, 
în sfîrșit, rezolvarea și această si
tuație.

Mă declar pe deplin de acord cu 
prevederile proiectului de lege pe 
care-1 discutăm și îmi exprim con
vingerea că aplicarea lor va contri
bui nemijlocit la creșterea produc
ției animaliere, contribuind prin a- 
caasta la ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Luînd cuvîntul, deputata CECI
LIA DIȚESCU apreciază în mod
deosebit proiectul de lege privind or
ganizarea, administrarea și folosirea 
rațională a pajiștilor naturale și a 
loturilor zootehnice.

In activitatea mea de ingineră la 
cooperativa agricolă de producție 
Malul cu Flori și de deputată în 
circumscripția nr. 10 Dîmbovița, unde 
pășunile și finețele au o pondere 
mare în suprafața agricolă, m-am 
izbit nu o dată de nevoia unor regle
mentări legale care să impulsioneze 
acțiunile de valorificare a tuturor 
pajiștilor. In județul nostru există 
peste 40 000 ha pășuni și 14 000 ha 
finețe naturale, la care se mai a- 
daugă circa 15 000 ha livezi în țelină, 
care, folosite rațional, reprezintă o 
rezervă importantă pentru creșterea 
efectivelor de animale, cit și a pro
ducției acestora. Din păcate, această 
rezervă nu este încă bine gospodărită 
și folosită. Se mai crede încă și as
tăzi eă nu este neapărată nevoie sâ 
se aplice lucrări agrotehnice speciale 
pe pășuni și finețe, dar rezultatele 
obținute vorbesc foarte dar desjfre 
această necesitate. Tocmai de 
aceea consider binevenite prevede
rile privind obligațiile deținătorilor 
de pășuni și finețe în vederea admi
nistrării și folosirii raționale a aces
tora.

Referindu-se la condițiile create 
prin noile reglementări pentru creș
terea în continuare a șeptelului în 
gospodăriile personale, vorbitoarea a 
arătat că este necesar ca în viitor 
să se acorde atenția cuvenită asigu
rării pășunilor pentru animalele 
crescute in gospodăria individuală.

Și de această dată — a spus vor
bitoarea — conducerea partidului și 
statului nostru vine cu un sprijin 
puternic în folosul țărănimii. Ni
velul taxelor de pășunat prevăzute 
in proiectul de lege este cu circa 50 
lâ sută mai redus față de cele în 
vigoare. Prin aplicarea noilor taxe 
de pășunat, cooperativele agricole de 
producție și crescătorii individuali 
din județul Dîmbovița vor plăti cu 
peste 1 milion lei mai puțin decit 
in 1970.

In încheiere, deputata a propus ca 
in cazurile nerespectării măsurilor 
stabilite pentru îmbunătățirea și ex
ploatarea pajiștilor primite în folo
sință de către cooperativele agricole 
de producție, suprafețele respective 
să fie preluate și administrate di
rect de către consiliile populare.

In cuvîntul său, deputatul ION
MALDET a arătat : în județul Ca-
raș-Severin pajiștile reprezintă pes
te 62 la sută din suprafața agricolă, 
constituind principala sursă pentru 
hrana animalelor. Cu toate eforturile 
depuse pentru ca suprafețele acope
rite cu finețe și pășuni să producă 
cit mai mult, rezultatele nu s-au ri
dicat la nivelul posibilităților și ne
voilor existente. Printre factorii 
care au determinat această situație 
nesatisfăcătoare aș sublinia, in pri
mul rînd, desele schimbări ale mo
dului de folosință a pășunilor și 
tinetelor. Bună parte din pășuni al
tădată mănoase au fost încadrate în 
amenajamente silvice, arate și însă- 
mînțate cu alte culturi sau plantate 
cu pomi. Dată fiind această situație, 
precum și neajunsurile pe care le-a 
generat, consider necesar să se pre
dea unităților agricole sau asocia
țiilor de pășunat toate poienile mai 
mari de 5 hectare, unitățile silvice 
urmind să primească în schimb su
prafețe împădurite sau terenuri ce 
pot fi plantate cu esențe silvice. De 
asemenea, se simte nevoia unei mai 
judicioase folosiri a golurilor de 
munte și chiar a pădurilor în care 
vegetația permite pășunatul anima
lelor. Desigur, trebuie să manifestăm 
multă grijă pentru protejarea aces
tor bunuri, dar este cazul să recu
noaștem că interzicerea în mod ne
justificat de către organele silvice 
a intrării animalelor in pădurile 
mari nu aduce după sine decît fri- 
narea dezvoltării creșterii animalelor

La slaba preocupare pentru admi
nistrare* și întreținerea pajiștilor au

contribuit și alți factori : lipsa unei 
legi care să reglementeze gospodă
rirea acestor bunuri, indiferent cui 
aparțin, actualul sistem de stabilire 
a taxelor de pășunat, care nu i-a 
cointeresat pe crescătorii de animale. 
De aceea, consider binevenită legea 
in ansamblu și noua prevedere, care 
lasă la latitudinea comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare mări
mea taxelor de pășunat.

In încheiere, el a exprimat con
vingerea că prin adoptarea acestei 
importante legi va fi și mai mult 
stimulată activitatea pentru admi
nistrarea și folosirea rațională a pă
șunilor și, pe această cale, creșterea 
efectivelor de animale și a produc
țiilor animaliere.

Deputatul MIRCEA OPREAN
* arătat în cuvîntul său : Suprafața 
impresionantă de 4,4 milioane ha 
pajiști naturale existente in țara 
noastră, la care se poate adăuga ceea 
ce a fost transferat fondului - silvic, 
fără să devină pădure propriu-zisă, 
precum și productivitatea scăzută a 
acestei avuții naționale, sînt sufi
ciente pentru a ne lorma imaginea 
importanței prezentului proiect de 
lege. Referindu-se la rezultatele de
ținute in îmbunătățirea pajiștilor na
turale de către centrele experimen
tale Rînca de pe Paring al Univer
sității din Craiova si Dealul Sasului 
din Argeș al Institutului agronomi# 
din București, deputatul a spus : 
Prin simpla aplicare a unor doze 
moderate de îngrășăminte sau ierbi- 
cide crește atit de mult producția 
pajiștilor din golurile de munte in
cit încărcătura de ovine poate depăși 
pe cea actuală cu de patru pină la 
zece ori.

Studiind cu atenlie proiectul prin 
prisma cauzelor care au frinat pu
nerea în valoare a acestui important 
mijloc de producție, pot afirma că 
nu s-a omis nimic, nu se exceptează 
nici o categorie de pajiște și nici o 
categorie de beneficiar ; se stimu
lează formarea asociațiilor de pășu
nat și a stânelor, se valorifică expe
riența practică a celor interesați șl 
cea științifică a specialiștilor, se 
creează cadrul în care să se des
fășoare nestingherit activitatea . de 
îmbunătățire a pajiștilor, se organi
zează aceste activități, se asigură 

y fondurile și asistența tehnică, se rea
lizează cointeresarea și devin aproa
pe derizorii taxele de pășunat și de 
folosire a nutrețurilor. Nu s-a omis 
nici măcar transhumanta care în 
condițiile socialismului implică o 
haină cu totul nouă. Reducîndu-se 
transhumanta de la munte la șes, 
crescătorii de oi au fost nevoiți să 
reducă efectivele neavînd unde le 
ierna. Concomitent, a început să se 
înfiripa transhumanta de la șes la 
munte, dar, neobișnuiți cu viața de 
la munte, cooperatorii de la șes nu 
au izbutit să facă să crească efecti
vele lor in ritmul în care creșteau 
turmele crescătorilor de la munte. 
De aceea. înviorarea transhumantei 
de la munte la șes, în condițiile noi 
ale socialismului șl în forme organi
zatorice noi impuse de aceste con
diții. va avea darul să schimbe mult 
situația actuală. Dar nu numai șesul 
oferă condiții pentru iernarea oilor, 
ci și dealul. In unele locuri dealurile 
oferă condiții mai bune decit șesu- 
rile, și în plus datorită apropierii 
dintre munte și deal, in condițiile 
formării asociațiilor de pășunat, 
transhumanta munte-deal poate îm
brăca o formă nouă de intercoope- 
rare. De asemenea, planificarea or
ganizării și îmbunătățirii pajiștilor 
pe o durată de 3 pînă la 5 ani ar» 
darul de a spori foarte mult cointe
resarea crescătorilor de animale, de
oarece efectele îngrășămintelor și ale 
aplicării erbicidelor. de exemplu, nu 
sînt imediate, creșterea ierburilor 
valoroase și înlăturarea speciilor cu 
valoare redusă cerind timp. în plus 
trebuie folosit pentru pajiști im
portantul mijloc de sdorire a pro
ducției' pe care-1 constituie irigarea. 
De aceea proiectul supus dezbaterii 
prevede organizarea de lucrări de 
irigare și desecări, care, afectând su
prafețe întinse și cerind concepții 
tehnice unitare, implică fonduri mart 
centralizate, deschizînd însă posibili
tăți noi de dezvoltare a zootehniei 
în tara noastră.

Deputatul MIHAI UBORNYI • 
spus : Proiectul de lege privind or
ganizarea, administrarea și folosirea 
pajiștilor naturale se integrează in 
programul național de dezvoltare și 
creștere a sectorului zootehnic. El a 
subliniat că acest act legislativ care 
vine să cointereseze într-o măsură și 
mai largă pe crescătorii de animale 
are o mare importanță și pentru ju
dețul Harghita, județ unde pajiștile 
naturale reprezintă circa 73 la sulă 
din suprafața agricolă și unde există 
o veche tradiție în creșterea anima
lelor. Vorbitorul a ilustrat, prin mal 
multe date, creșterea sectorului zoo
tehnic din județ. El a făcut, totodată, 
unele propuneri menite să contribuie 
la îmbunătățirea pajiștilor naturale. 
Avind ,in vedere situația specifică a 
zonelor de deal și munte, ar fi de 
dorit — a spus vorbitorul — ca or
ganele centrale de resort să elabo
reze un program pe baz'a căruia să 
fie asigurată. dotarea unităților de 
mecanizare a agriculturii cu mașini 
adecvate pentru efectuarea anumitor 
lucrări de îmbunătățire a pajiștilor 
naturale.

Mă bucur foarte mult că în pro
iectul de lege este prevăzută ca o 
problemă specială producerea semin
țelor. Este intr-adevăr o problemă 
deosebită. în județul Harghita noi am 
creat anul trecut loturi semincere pe 
o suprafață de 300 de hectare, ceea 
ce e cu totul insuficient. Cum situa
ții similare se întâlnesc și in alte 
județe consider că ar fi util ca Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor să 
trateze problema producerii semințe
lor de ierburi așa cum tratează pro
blema semințelor de porumb, de 
exemplu.

Mă gîndesc că în anumite regiuni 
este necesar să fie create zone de 
protecție pentru pășuni și pentru 
finețe în care scop este necesar să 
fie asigurat și materialul săditor. 
De asemenea, propun ca la elabora
rea imprimatelor planurilor de pro
ducție pentru cooperativele agricole 
să fie introdus un capitol nou, spe
cial, mai ales in zonele de deal și 
munte, unde sînt suprafețe întinse de 
pajiști, în care să fie prevăzute atit 
acțiunile de investiți, care trebuie să 
fie efectuate de către cooperativei* 
agricole, cît și sursele de ionnare a 
fondurilor neoesare.

(Continuare in pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SClNTEIA - vineri 30 aprilie 1971

LUCRĂRILE 10
SESIUNII MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a)

încă o dată subliniez că sînt cu to
tul de acord cu proiectul de lege care 
U va stimula pe crescătorii de ani
male să dezvolte sectorul zootehnic.

In cuvîntul său, deputatul NICO- 
LAE MORARU ‘ : Ca ac
tivist al mișcării sindicale, consider 
că este de datoria mea să arăt, de 
la bun început, că legea privind ac
tivitatea cantinelor-restaurant pentru 
salariați, corespunde condițiilor cali
tativ noi in care se desfășoară viața 
și activitatea întregului nostru po
por ; ea reflectă preocupările condu
cerii de partid și de stat pentru so
luționarea concretă, prin măsuri 
practice a problemelor sociala ale 
oamenilor muncii.

Dezbaterile publice organizate de 
sindicate au arătat că proiectul de 
lege se bucură de aprecierea oame
nilor muncii. S-a evidențiat faptul că 
în modul actual de funcționare a 
cantinelor se manifestă deficiențe în 
sistemul de aprovizionare și servire, 
o slabă calitate a meniurilor. In 
unele întreprinderi cantinele au fost 
desființate și spațiile au fost afec
tate altor destinații ; la construirea 
noilor obiective industriale nu s-au 
prevăzut spații necesare funcționării 
cantinelor și bufetelor.

In dezbateri au fost' făcute peste 
8 000 de propuneri privind îmbună
tățirea legii, din care o bună parte 
au fost cuprinse în textul ce ne-a 
fost prezentat ; alte propuneri care 
nu au putut fi trecute în acest pro
iect va trebui să le avem In vedere 
atit noi, organizațiile sindicale, cit 
și Ministerul Comerțului Interior. In 
activitatea de viitor va trebui să 
manifestăm o grijă deosebită asigu
rării unei aprovizionări corespunză
toare, cît și unei bune deserviri a 
abonaților ; personalul de deservire 
al cantinelor-restaurant nu trebuie 
să crească, pentru a nu spori costul 
meniurilor.

Un rol important in desfășurarea 
activității cantinelor-restaurant re
zervă proiectul de lege comitetelor 
sindicatelor, consiliilor orășenești 
municipale șl județene, care vor în
druma, sprijini și controla sistematic 
modul de funcționare al cantinelor- 
restaurant, aprovizionarea lor la timp 
cu mărfurile necesare. Sînt convins 
că organele sindicale vor acționa cu 
autoritatea pe care o au ca repre
zentante ale maselor largi de sala- 
riați.

Proiectul de lege are In vedere, In 
același timp, creșterea rolului orga
nelor de conducere colectivă ale în
treprinderilor economice și institu
țiilor în luarea acelor măsuri, spe
cifice locului șl condițiilor, ca acti
vitatea cantinelor-restaurant să se 
desfășoare pe baze eficiente, în sco
pul satisfacerii depline a nevoilor 
salariaților. De altfel, în acest spirit, 
ele sînt obligate, prin lege, să pre
zinte periodic informări în adunările 
generale ale salariaților, care au 
competența să aprobe regulamentele 
de organizare și funcționare ale can- 
tinelor-restaurant.

Deputatul DUMITRU STAN 
a arătat In cuvîntul său : în moti
varea votului meu de aprobare a 
proiectului de lege privind canti
nele—restaurant pentru salariați aș 
vrea să mă refer la experiența co
lectivului Uzinei mecanice de mate
rial rulant Grivița Roșie, în cadrul 
căruia îmi desfășor activitatea mea 
profesională.

Uzina noastră dispune de o cantină 
mare, cu aproximativ 1200 de locuri, 
dotată cu utilaje moderne frigorifice 
și de bucătărie. In prezent, cantina 
servește de la una la trei mese zil
nic pentru circa 5 400 de oameni, sa
lariați ai uzinei noastre, ai altor 
cîteva întreprinderi din apropiere, 
pentru numeroși elevi din școlile 
profesionale și de la Liceul industrial 
transporturi, pentru unii elevi de li
ceu, precum și pentru numeroși pen
sionari și flotanți care vin în delega
ție. Aplicarea prevederilor proiectu
lui de lege supus dezbaterii noastre, 
a subliniat în continuare vorbitorul, 
creează condiții pentru mai buna 
valorificare a capacității sale.

Personal consider că o prevedere 
care ne va avantaja în mod consi
derabil este aceea care asigură apro
vizionarea cu prioritate a cantine
lor—restaurant cu mărfurile agro-a- 
limentare necesare de la fondul cen
tral, la prețuri fixe de stat, direct 
din depozitele comerțului cu ridicata 
sau de la furnizorii locali, benefi
ciind de rabat comercial, la nivelul 
cotelor stabilite pentru comerțul cu 
amănuntul. Cred că noi — benefi
ciari ai unei cantine—restaurant de 
mari proporții — va trebui să reflec
tăm și la posibilitatea pe care ne-o 
dă articolul 13 de a organiza gospo
dării anexe, îndeosebi crescătorii de 
animale și păsări.

In fine, aș vrea să subliniez șl jus
tețea prevederilor articolului 19, care 
precizează că activitatea cantinelor— 
restaurant nu se planifică cu bene
ficii. Eventualele beneficii realizate 
de către acestea din activitatea bu
fetelor, a chioșcurilor și a celorlalte 
unități, precum și din funcționarea 
lor pe regim de restaurant — se 
prevede în proiect — vor fi utili
zate pentru îmbunătățirea mesei, re
ducerea prețurilor pentru meniurile 
fixe servite pe bază de abonament 
și dezvoltarea activității economice.

De altfel, cu ocazia dezbaterilor 
proiectului în grupele sindicale la 
care am participat efectiv în uzina 
noastră, mai mulți muncitori au ri
dicat problema ca trecerea cantinelor 
în subordinea comerțului să nu în
semne ridicarea prețurilor actuale 
sau înrăutățirea calității meniurilor.

Propun în continuare ca programul 
de servire a meselor să se stabi
lească de la Început cu conducerile 
întreprinderilor și să se țină cont de 
pauza fiecărei întreprinderi în parte.

Iată cîteva motive pentru care, 
considerînd că aplicarea acestei legi 
va conduce la rezultate hotărît pozi
tive în asigurarea hranei oamenilor 
muncii, o voi vota cu toată încre
derea.

Lulnd cuvîntul, deputata ELISA- 
BETA MOSZORJAK » a ătat: 
Pentru noi, care sîntem în același 
timp și muncitoare dar și soții, și 
mame, aplicarea prevederilor pro
iectului de lege privind canti

nele-restaurant, pe lingă reduce
rea cheltuielilor neoesare pentru 
asigurarea hranei familiei, va oon- 
stitui un prețios timp ciștigat, pe 
care, în alte condiții, ar trebui să-l 
folosim cu aprovizionarea și pregăti
rea celor necesare. Va crește timpul 
disponibil pe care noi, femeile, îl voim 
putea acorda educării și îngrijirii co
piilor, ridicării nivelului nostru pro
fesional și cultural, activităților so- 
cial-obștești la oare sîntem solicitate.

Sînt convinsă că aplicarea acestei 
legi va avea efecte pozitive asupra 
procesului de producție, va spori 
randamentul pe care-1 poate da un 
om sănătos, care are asigurată cu 
regularitate o masă caldă, bine găti
tă, servită în condiții igienice și care 
știe că aceste condiții le au asigurate 
și ceilalți membri ai familiei.

In continuare, vorbitoarea a arătat 
satisfacția cu care au primit munci
torii de la întreprinderea „Crișul"- 
Oradea proiectul de lege privind în
ființarea cantinelor-restaurant pentru 
salariați.

Deputata a propus ca în cadrul 
cantinelor restaurant să se amena
jeze secții speciale pentru servirea 
mesei de către copiii și școlarii sala
riaților respectivi. Cantinele-reatau- 
rant ar putea să preia șl activitatea 
bufetelor ce există în fiecare între
prindere din apropiere prin care să 
se desfacă unele semi-preparate, atît 
pentru schimbul I dt și pentru schim
bul II și să existe pentru vînzare 
pachețele cu micul dejun, care pot 
fi consumate de salariați în pauzele 
stabilite. Consider că ar fi util ca 
legea să prevadă obligațiile medicilor 
de întreprinderi în stabilirea meniu
rilor, inclusiv a celor pentru regimul 
dietetic.

In încheiere, vorbitoarea a arătat 
că alături de preocuparea pentru or
ganizarea și dezvoltarea unor acti
vități anexe ale cantinelor-restaurant, 
va trebui să crească în același timp 
și răspunderea organelor comerciale 
în asigurarea cu un fond de marfă 
corespunzătoare cantitativ și calitativ, 
care să permită prepararea unor me
niuri variate și oonsistente.

Deputatul GHEORGHE ALECU, 
lulnd cuvîntul, a spus : Dezbaterea 
în Marea Adunare Națională a pro
iectului de lege privind cantinele- 
restaurant a fost precedată de discu
tarea largă de către salariații din ju
dețul Prahova, care și-au manifestat 
adeziunea față de prevederile sale. 
Cei peste 1 000 de oameni ăi muncii 
care au luat cuvîntul la adunările 
organizate în acest scop au făcut 
numeroase propuneri, exprimîndu-șl 
convingerea că prezenta lege va con
duce nemijlocit la îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale salariaților și a 
meihbrilor lor de familie.

Cu deplină aprobare a fost primită 
prevederea de la art 24 aliniatul b 
ca prețul format pentru masa servită 
de abonați să fie mai mic decît pre
țul cu care se desfac preparatele și 
produsele în unitățile comerciale de 
alimentație publică de categoria a 
IlI-a. Consider că această prevedere 
are o importanță deosebită și, în 
ceea ce ne privește pe noi, ca orga
ne locale ale puterii de stat, vom 
lua toate măsurile pentru a crea 
condiții optime de aplicare. Mă gîn- 
desc la organizarea și dezvoltarea u- 
nor gospodării anexe pe lingă fiecare 
cantină putînd să completăm în felul 
acesta fondul central de produse cu 
came, legume și altele, în scopul îm
bunătățirii calității meniurilor și al 
reducerii costurilor meselor servite.

Ideea îmbunătățirii continue a ca
lității meselor servite de salariați la 
cantine și combaterea eventualelor 
tendințe de majorare a prețurilor 
trebuie să constituie o sarcină per
manentă pentru toți factorii chemați 
să aplice această lege, începînd cu 
Ministerul Comerțului Interior, con
siliile populare, comitetele de con
ducere ale cantinelor, sindicatele și 
conducerile întreprinderilor respec
tive.

Vorbitorul s-a referit la experiența 
acumulată la cantina-restaurant am
plasată pe platforma industrială 
Brazi, cu acces liber și care în pre
zent este subordonată Trustului de 
alimentație publică din municipiul 
Ploiești. Mesele pregătite la bucătă
ria cantinei se servesc atît în loca
lul cantinei, cît și în alte șase săli 
din incinta platformei, unde se trans
portă preparate calde, produse de 
bufet, zaharoase, lactate și răcori
toare. Costul unei mese formate din 
3 feluri de mîncare, inclusiv plinea, 
este în medie de 6—7 lei. în aceste 
condiții, în anul 1970 cantina a rea
lizat totuși o rentabilitate de 2,5 la 
sută.

Este evident că îmbunătățirile a- 
duse de proiectul de lege ce'-l dez
batem, de a nu se planifica beneficii 
la cantine și prevederea ca even
tuale sume rezultate din activitatea 
bufetelor să fie folosite pentru îm
bunătățirea hranei vor contribui la 
scăderea costului mesei, la prepara
rea unor meniuri mai consistente și 
mai bune calitativ.

Deputata MARIA DIACONU, 
luînd cuvîntul a spus : Printre avan
tajele pe care le oferă proiectul de 
lege privind cantinele-restaurant 
pentru salariați în vederea îmbunătă
țirii condițiilor de viață, aș vrea să 
relev pe cele care vin îndeosebi în 
sprijinul direct al femeilor care lu
crează nemijlocit în producție. In 
noile condiții create prin preve
derile proiectului de lege, se dă de 
asemenea, posibilitate ca alături 
de salariați să ia masa la cantina- 
restaurant și membrii lor de fa
milie, precum și pensionarii care 
au lucrat în aceste unități. Femeile 
salariate, care lucrăm în producție 
ca și bărbații, sîntem ajutate astfel 
să reducem din timpul destinat „ce
lui de-al doilea schimb" de acasă, 
pentru pregătirea alimentației fami
liilor noastre. In acest mod, vom 
avea la dispoziție mai mult timp 
pentru educația copiilor noștri, pre
cum și pentru ridicarea nivelului 
nostru cultural.

Referindu-se la prevederile arti
colului 5 din proiectul de lege, în 
legătură cu organizarea de bufete șl 
unități mobile în incinta întreprin
derilor sau chiar a secțiilor de pro
ducție pentru aprovizionarea cu gus
tări a salariaților la locul de muncă, 
deputata Maria Diaoonu a subliniat 
necesitatea ca organizațiile comer

ciale cărora le vor fi subordonate 
cantinele-restaurant să ia măsuri ca 
aceste gustări să fie porționate și 
preambalate, pentru a asigura ser
virea operativă a salariaților.

întrucît din comitetul de condu
cere al cantinei-restaurant fac parte 
reprezentanți ai tuturor categoriilor 
de salariați, așa cum prevede art. 7, 
inclusiv delegați ai sindicatelor orga
nizațiilor de tineret și comisiilor de | 
femei din întreprinderile ai căror sa
lariați iau masa în cantina-restau
rant, apreciez că va exista o grijă 
permanentă pentru ca salariații și 
membrii lor de familie să găsească o 
hrană caldă, în sortimente variate, 
de bună calitate și pregătită în con
diții igienice corespunzătoare.

Ca reprezentant al membrilor de 
sindicat din Combinatul de bumbac 
nr. 1 — București apreciez în mod 
deosebit rolul care se atribuie comi
tetelor sindicatelor din întreprinderi 
în îndrumarea și sprijinirea comite
telor de conducere ale cantinelor- 
restaurant pentru a se realiza buna 
gospodărire și funcționare a acestor 
unități.

Lulnd cuvîntul, deputatul VASILE I 
CIRIPERU a spus : Muncitorii mi- | 
neri, maiștrii. Inginerii, toți sala
riații din Vălea Jiului apreciază mă
surile prevăzute în proiectul de lege 
privind cantinele-restaurant ca o 
nouă dovadă a grijii și preocupării 
constante a partidului și statului 
nostru socialist pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață al oame
nilor muncii, pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de muncă în 
toate sectoarele de activitate.

Pe lingă exploatările miniere din 
Valea Jiului funcționează în prezent 
opt cantine, care servesc, la prețuri 
accesibile, micul dejun, masa de 
prînz și seara pentru mineri din cele 
trei ’schimburi.

Minerii din Valea Jiului sînt in
teresați in consolidarea acestei cate
gorii de unități și în dezvoltarea lor 
in continuare. Pentru aceasta con
siderăm că este foarte bine venită 
prevederea articolului 7 din proiec
tul de lege, pe baza căreia repre
zentanții salariaților care servesc 
masa la cantină vor face parte din 
comitetul de conducere al acestor 
unități și, deci, vor participa direct 
și cu un cuvînt hotărî tor în stabili
rea măsurilor necesare.

Apreciem răspunderile ce-i revin 
prin lege Ministerului Comerțului In
terior pentru aprovizionarea cantina- 
lor cu mărfuri agroalimentare și pre
gătirea cadrelor, însă atragem aten
ția că trebuie luate toate măsurile 
pentru a preveni tendințe de a se 
transforma cantinele-restaurant în 
unități de alimentație publică, care 
prin desfacerea unor produse cum 
sint băuturile alcoolice să le abată 
de la rolul social pentru care sînt 
create.

Dotarea actualelor cantine cu linii 
de autoservire va permite creșterea 
capacității de servire, crearea unor 
posibilități de a satisface și solicită
rile altor categorii de consumatori, 
cum sînt membrii de familie ai sa
lariaților și pensionarii.

Subliniind importanța art. 3 din 
proiectul de lege care prevede posi
bilitatea organizării de gospodării 
anexe, vorbitorul a subliniat expe
riența valoroasă a unei cantine din 
Lupani, care, folosind și resturile de 
la mese la creșterea porcilor în gos
podăria proprie, a realizat un preț de 
cost la carne care nu depășește 5 lei/ 
kg. De asemenea, vorbitorul s-a re
ferit la sprijinul pentru dezvoltarea 
acestor gospodării din partea consi
liilor populare în ce privește repar
tizarea spre folosință a spațiilor ne
cesare.

Deputatul CONSTANTIN HO-1 

ROBET a spus : Proiectul de lege | 
privind cantinele-restaurant pe care 
îl dezbatem astăzi constituie încă o 
dovadă a grijii pe care o manifestă 
în permanență conducerea partidului 
și a statului pentru ridicarea conți-’ 
nuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Cu prilejul discutării proiectului, 
numeroși cetățeni din județul Vaslui 
au făcut o serie de propuneri me
nite ' să îmbunătățească cadrul legal 
pentru desfășurarea, în viitor, a acti
vității cantinelor-restaurant.

Aprecierea unanim favorabilă a 
proiectului de lege se datorește im
portanței implicațiilor manifestate a- 
tit pe planul sănătății populației, cît 
și al economisirii unui mare volum 
de timp. Un ecou deosebit are pro
iectul de lege în rindurile tineretului 
din întreprinderile noastre. Pentru 
foarte mulți tineri — majoritatea ve- 
niți la oraș din mediul rural — asi
gurarea unei mese oonsistente și la 
un preț convenabil constituie o pro
blemă importantă. Rezolvarea ei va 
avea, ca urmare, reducerea timpului 
folosit pentru cumpărături și prepa
rarea mesei și, totodată, creșterea 
timpului afectat pregătirii profesio
nale, activităților obștești și cultural- 
educative.

Modul în care sînt concepute orga
nizarea și funcționarea cantinelor- 
restaurant creează premisele pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, pen
tru sudarea colectivelor de munci
tori. Pe această linie sînt de subli
niat posibilitățile materiale pe care 
le vor avea salariații, pensionarii și 
membrii lor de familie pentru organi
zarea de activități cultural-distracti- 
ve, cum sînt unele aniversări, sărbă
torirea fruntașilor în producție, seri 
distractive și altele.

Un rol important în buna organi
zare și funcționare a cantinelor-res
taurant revine și organizațiilor de 
tineret, ai căror delegați fac parte 
din comitetele de conducere. Cu a- 
cest prilej, aș vrea să relev faptul că 
în orașul Vaslui, care în ultimii ani 
a cunoscut o puternică dezvoltare e- 
conomică, se resimte încă lipsa unor 
localuri în care să funcționeze can
tinele-restaurant. Pentru aplicarea în 
viață a prevederilor legii este nece
sar ca întreprinderile, împreună cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, să privească problema con
struirii de localuri pentru cantine- 
restaurant cu toată răspunderea și 
să ia măsurile corespunzătoare.

Ca activist al organizației județene 
Vaslui a Uniunii Tineretului Comu
nist voi milita pentru transpunerea 
în viață a dispozițiilor legii, pe care 
sîntem desemnați astăzi s-o adoptăm.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
SEMICENTENARULUI 

PARTIDULUI
• REUNIUNI ȘTIINȚIFICE Șl CONFERINȚE • VERNISAJE ALE UNOR NOI 
EXPOZIȚII • VOLUME OMAGIALE APĂRUTE IN DIFERITE JUDEȚE ALE ȚĂRII

Ieri s-au deschis la Casa Universi
tarilor din București lucrările Co
locviului național studențesc, „Par
tidul Comunist Romln și mișcarea 
studențească din România", organi
zat de Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studențești în cinstea măreței sărbă
tori a semicentenarului partidului. In 
prezența tovarășilor Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Dan Mar
țian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru cu problemele tineretului, 
Alexe Popescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, lucrările colocviului 
au fost deschise de Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
Au fost prezenți, de asemenea, mi- 
litanți ai mișcării revoluționare și 
democratice studențești din România, 
activiști de partid, membri ai corpu
lui profesoral din învățămîntul su
perior.

Comunicările ca și intervențiile par- 
ticipanților la dezbateri au relevat 
rolul conducător al partidului în di
ferite momente ale mișcării revolu
ționare studențești, în educarea tine
retului studios în spiritul idealurilor 
partidului.

In zilele de 28 și 29 aprilie s-a 
desfășurat în Capitală sesiunea de 
referate și comunicări științifice or
ganizată in cinstea semicentenarului 
partidului de instituțiile militare de 
învățămînt ale Ministerului Afaceri
lor Interne.

La sesiune au participat Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor interne, 
adjuncți al ministrului, cadre didac
tice din M.A.I., invitați din Ministe
rul Forțelor Armate și Consiliul 
Securității Statului.

Cele peste 30 de referate șl comu
nicări prezentate au abordat o largă 
arie tematică, în cadrul căreia au fost 
relevate momente din cronica mari
lor bătălii de clasă duse de proleta
riatul din România, pentru eliberare 
socială și națională. Au fost în
fățișate succesele doblndite, sub 
conducerea partidului, de către 
întregul nostru popor in construcția 
socialismului, precum și diverse as
pecte ale activității depuse de orga
nele și unitățile M.A.I., de cadrele di
dactice, în procesul de instruire și 
educare a elevilor.

într-o atmosferă Însuflețită, parti
cipants la sesiune au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se sppne 
printre altele : „Profund recunoscă
tori încrederii pe care partidul și gu
vernul ne-o acordă, conștienți de ro
lul și răspunderea ce ne revin, în 
calitate de slujitori ai poporului, asi
gurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, urmînd nea
bătut linia partidului, ne vom con
sacra toată capacitatea șl energia 
pregătirii și perfecționării unor cadre 
de nădejde, credincioase cu trup și 
suflet cauzei partidului, apărători 
dîrji ai mărețelor cuceriri revoluțio
nare ale României.

Ieri in București, a avut loc un 
simpozion organizat de Consiliul 
Central al Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, cu tema „Con
tribuția cooperației de consum la În
făptuirea politicii P.C.R.".

în numele milioanelor de membri 
și lucrători ai cooperației de consum, 
participanțil la această manifestare 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se arată printre 
altele :

„Consiliul Central al CENTROCOOP 
reafirmă hotărîrea membrilor coope
rativelor de consum și a lucrătorilor 
acestora de a munci și in viitor cu 
dăruire și înaltă responsabilitate 
pentru a da viață planurilor elabo
rate de partid și guvern pentru În
făptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea al partidu
lui, pentru ridicarea pe noi trepte

„ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE"

Ultima din cele șaisprezece zile ale 
dramaturgiei originale a adus în sce
nă două ipostaze ale eroismului. In 
două piese cu totul diferite prin te
matică și factură, legînd într-un arc 
simbolic trecutul nostru istoric de 
prezentul în devenire : „Ape și o- 
glinzi" de Paul Everac, în interpreta
rea Teatrului Mic din București și 
„Zodia Taurului" de Mihnea Gheor
ghiu, prezentată de către Teatrul Na
țional din Craiova.

Plasîndu-și demonstrația dramatică 
in cadrul concret, cu evidente virtuți 
metaforice, al calamităților naturale 
care ne-au încercat în anul trecut, 
Paul Everac propune in „Ape și o- 
glinzi" un sondaj adine în straturile 
umane ale societății noastre actuale 
pentru a-i defini substanța șl condi
ția. Lupta eroică a comunistului Ti- 
motei cu furia apelor și cu îndărătni
cia ciudată a unor oameni salvați de 
la moarte se convertește treptat în
tr-o dezbatere etico-filozoficâ în care 
se confruntă credințe și convingeri, 
dezvăluind un univers spiritual de o 
mare complexitate. Densitatea idei
lor, diversitatea tipurilor, calitatea 
literară a dialogului sînt însușiri pe 
care Spectacolul Teatrului Mic tinde 
să le pună în valoare cu mijloace de 
expresie aparținînd, îndeosebi, tea
trului psihologic, din care nu lipsește 
însă poezia de largă respirație. Regia 
lui Ion Cojar, scenografia lui Ștefan 
Hablinski. muzica de scenă a lui 
Theodor Grigoriu au creat ambianța 
necesară interpreților Vasile Gheor
ghiu, N. Neamțu-Ottonel, Magda Po- 
povici. Andre.1 Codarcea, Tatiana 
Iekel, Nicolae ' Pomoje. Stamate Po
pescu. Nicolae Ifrim, Victoria Gheor
ghiu. Constantin Dinescu. 

de civilizație șl progres a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România".

în Capitală s-a desfășurat sesiu
nea științifică a Academiei de 
științe agricole și silvice consacrată 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român. Au fost prezentate re
ferate și comunicări care au abor
dat rezultate și preocupări ale știin
ței agricole și silvice pentru rezol
varea problemelor majore privind 
creșterea potențialului de producție 
al agriculturii și silviculturii.

In încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Călăuzindu-ne 
după exemplul pilduitor al muncii 
neobosite și rodnice al întregii con
duceri de partid și al dv. personal 
pentru făurirea unei economii în
floritoare și prospere, se arată în 
telegramă, vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că cerce
tătorii, toți oamenii de știință din 
agricultură și silvicultură vor de
pune toate eforturile și tot elanul 
de care sînt însuflețiți pentru a-și 
aduce contribuția la traducerea în 
viață a programului de dezvoltare 
economico-socială a țării, de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră".

In sala mică a Palatului Republi
cii a avut loc o masă rotundă cu 
tema : „Mărturii din lupta femeii 
în anii ilegalității". Cu acest prilej, 
au fost evocate momente din activi
tatea desfășurată de partid pentru 
emanciparea femeii, pentru obține
rea de către acestea de drepturi po
litice și civile.

(Agerpres)
BISTRIȚA (corespondentul „Scîn- 

teii", Mihai Bâzu). — Zilele trecute 
în sala mare a casei de cultură a 
sindicatelor, a avut loc simpozionul 
științific cu tema „Partidul Comunist 
Român — continuatorul tradițiilor 
glorioase ale poporului român". Sim
pozionul a fost deschis cu expunerea: 
„P.C.R. — forța conducătoare a na
țiunii", susținută de tovarășul Adal
bert Crlșan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid.

Participanții la sesiunea festivă a 
Institutului de cercetări și proiec
tări alimentare au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care expri
mă recunoștința pentru condițiile 
create lucrătorilor institutului in 
vederea desfășurării unei rodnice 
activități. „Călăuziți permanent de 
indicațiile date de dv., tovarășe se
cretar general, se spune în tele
gramă, cercetătorii și proiectanții 
institutului sînt hotărîți să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea continuă 
a industriei alimentare, prin reali
zarea de noi obiective industriale, 
diversificarea sortimentelor, îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor".

La Sibiu și la Mediaș au avut loc 
conferințe organizate de consiliile 
județene ale oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară in cinstea 
semicentenarului, partidului. Prof 
Kazinczy Jeno și Jdzsa Benjămin, 
au relevat in expunerile prezentate 
însemnătatea istorică a creării 
P.C.R., succesele obținute de oame
nii muncii români, maghiari și ger
mani în opera de construire a so
cialismului.

(Agerpres)
TIMIȘOARA (corespondentul „Scân

teii". Cezar Ioana). Ieri după-amia- 
ză, la Casa de cultură a studenților 
din Timișoara a avut Ioc simpozio
nul „Pagini din lupta glorioasă a 
partidului", organizat de Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
sîrbă din județul Timiș. Despre lupta 
și activitatea P.C.R. pentru liberta
te socială și națională, pentru con
struirea orînduirii socialiste au vor-

„Zodia Taurului" proiectează figu
ra eroică a lui Tudor Vladimirescu 
pe fundalul Istoric concret al epocii 
in care s-a desfășurat răscoala popu
lară condusă de el acum un veac și 
jumătate. Denumindu-și piesa „re
portaj", Mihnea Gheorghiu a inten
ționat să folosească documentul isto
ric obiectiv și exact drept un argu
ment științific neîndoios pentru me
ditația pe care ne-o propune cu pri
vire la destinul poporului nostru. 
Destinul lui Tudor e determinat de 
însăși condiția istorică a poporului 
român, ale cărui aspirații de liber
tate nu-și puteau găsi în epoca aceea 
împlinirea. Reportajul strict obiectiv 
lasă, pe alocuri, drum dramei indivi
duale a eroului în scăpărări scurte, 
revelatoare.

Spectacolul Teatrului național din 
Craiova a căutat să păstreze tonul 
sobru al piesei, evitînd reconstituirea 
muzeală a epocii, ca și pitorescul 
spectacular și urmărind îndeosebi 
esența semnificațiilor. în imagini 
plastice concentrate care segmentea
ză scena în planuri temporale și spa
țiale subtil armonizate, spectacolul 
crește pînă la apoteoza tragică a 
morții eroului, stîrnind ecouri so
lemne in conștiința spectatorului con
temporan. Regia : Vlad Mugur, sce
nografia : Florica Mălureanu, ilustra
ția muzicală : Tudor Gheorghe. inter
pret : Valeriu Dogaru (Tudor), Lu
cian Albanezu (Ioniță din Urdari), 
Nicolae Radu (Ilarion). Vasile Cosma 
(Brîncoveanu), Petre Gheorghiu, Ion 
Pavelescu, Tudor Gheorghe și nume
roși alți actori ai teatrului.

Margareta BĂRBUȚA 

bit publicistul Milan Iovanovicl, pre
ședintele consiliului, Milorăd Bla- 
goev, secretar al Consiliului popular 
al județului Timiș, și prof, emerit 
Dușan SablicL

In holul Universității din Craiova 
a avut loc joi dimineața vernisajul 
expoziției „50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român" orga
nizată de Comitetul județean Dolj al 
P.C.R.

La vernisaj, tov. Constantin Băbă- 
lău, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., a vorbit despre apropiata 
sărbătoare de la 8 mai, eveniment 
cu adîncă semnificație în viața po
porului român și a României so
cialiste.

Expoziția înfățișează prin nu
meroase documente și fotografii, a- 
pariția și dezvoltarea mișcării mun
citorești In țara noastră, momente 
din istoria de luptă a Partidului Co
munist Român.

La Galeriile de artă din Constanța 
a avut loc, joi după-amiază. vernisa
jul expoziției jubiliare de artă plas
tică dobrogeană intitulată „50 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist Român". Sînt prezentate lucrări 
realizate de plasticieni din județele 
Constanța și Tulcea, oglindind as
pecte din activitatea oamenilor mun
cii din această parte a țării, din 
viața tineretului, peisaje de pe lito
ralul românesc și din Delta Dună
rii, portrete, compoziții etc.

In sala Casei de cultură a sindica
telor din Baia Mare s-a deschis o 
expoziție de artă plastică în cadrul 
căreia 30 de plasticieni maramure
șeni prezintă peste 100 de lucrări 
de pictură, sculptură și grafică.

(Agerpres)
SIBIU (corespondentul „Scinteii", 

N. Brujan). In sala clubului „Inde
pendența" s-a deschis o expoziție 
județeană de inovații și raționalizări, 
„Protehnica", organizată de consiliul 
județean al sindicatelor. Simt prezen
tate peste 300 de inovații și raționa
lizări din majoritatea întreprinderi
lor județului, printre care „Indepen
dența", „Balanța", uzina mecanică, 

ÎN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT:

• • • VOLUNTARI ROMANI TN SPANIA — 1936—1939 AMINTIRI 
Șl DOCUMENTE

TITU GEORGESCU : De la revoluționarii democrați la făurarii Parti
dului Comunist Român

GH. I. IONIȚĂ : Pentru front popular antifascist în România. Orga
nizații democratice de masă legale create, conduse sau aflate 
sub influența P.C.R. (1935—1938)

M. C. STANESCU : Mișcarea muncitorească din România în anii 
1921—1924

GH. ȚUȚUI, A. PETRIC : Frontul Unic Muncitoresc în România 
VASILE G. IONESCU : Mișcarea muncitorească din Valea Prahovei 

1880—1921

ÎNTRE 2-6 MAI LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"

DIN CAPITALA

„Zilele filmului românesc" 
„Așteptarea"

(2 mai)
Scenariul: HORI A PATRAȘCU, Imaginea : IOSIF Di 

MIAN, DRAGOM1R VÎLCOV. Regia : ȘERBAN CREANGĂ 
în completare scurtmetrajul: HUNEDOARA, OAMEN 

ȘI OȚEL (din ciclul TRIUNGHIUL DE FOC). Scenariul 
MIHAI STOIAN, ALEX. BOIANGIU. Regia : ALEX. BOI AP 
GIU. Imaginea : CAROL KOVACS.

„Serata"
(3 mai)

Scenariul șl reglat MALVINA URȘI ANU. Imaginea: 
NICOLAE GIRARDI.

In completare scurt metrajul: DUPĂ ZECE ANI. See 
nariul: VIRGIL CALOTESCU. Regia : EUGENIA GUȚU 
T mag ine a : CAROL KOVACS.

„F raf1 i"
(4 maiț

Scenariul: NICOLAE ȚIC, C-TIN BORDEIANU. Regia : 
A1RCE A MOLDOVAN, G1CA GHEORGHE. Imaginea: 
DINU T AN ASE.

în completare scurt metrajul: TREPTE. Scenariul și 
regia : OCTAV 1ON1ȚA. Imaginea : PETRE GHEORGHE. 

„Apa ca un bivol negru" 
(5 mai)

Realizatori t ANDREI CATALIN BALEANU, PETRE BO- 
KOR, STERE GULEA, ROXANA PANA, DAN PIȚA, MIR 
CEA VEROIU, YOUSSOUFF AIDABV, IOSIF DEMIAN, 
DINU TAN ASE.

în completare scurt metrajul: BALADA PENTRU CEI 
CAZUȚI. Regia : POMPILIU GÎLMEANU. Imaginea t Ml- 
L1UȚ1N OBRADOV1C1.

„Facerea lumii"
(6 mai)

Scenariul : EUGEN BARBU. Regia : GHEORGHE VITA- 
N1D1S. Imaginea : OVIDIU GOLOGAN.

În completare scurt metrajul: ÎNTILN1RE CU VECHII 
MEI PRIETENI. Scenariul și regia : M1REL IL1EȘU. Imagi
nea : DORU SEGALL, MIHAIL NART1.

uzina de piese auto, „Emailul Roșu", 
Combinatul de sticlă din Mediaș, 
U.M.M.N. Copșa Mică, Combinatul 
textil Cisnădie.

TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scinteii", Deăki Lorăud). Deschisă 
de curând, expoziția „Sighișoara în 
anii socialismului" ilustrează dina
mica dezvoltării industriei munici
piului, realizările 6ocial-culturale 
obținute de oamenii muncii români, 
maghiari și germani din acest oraș. 
Cu ocazia deschiderii expoziției a 
avut loc un simpozion Întitulat „Rea
lizarea consecventă a politicii națio
nale marxist-leniniste a P.C.R. In 
domeniul vieții economico-sociale, 11- 
terar-artistice și științifice".

BOTOȘANI (corespondentul „Scin
teii", N. Zamfirescu). Secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a editat intr-un mare tiraj 
fotoexpoziția intitulată „Județul Bo
toșani în plină dezvoltare". Fotogra
fiile, graficele, desenele înmănun
cheate vin In sprijinul muncii poli
tice de masă pe care o desfășoară 
organizațiile de partid In preajma 
jubileului P.C.R.

CRAIOVA (corespondentul „Scin
teii", N. Țuicu). Culegerea de ver
suri și proză intitulată „Omagiu", 
editată de Consiliul județean al sin
dicatelor Dolj, în cinstea aniversării 
semicentenarului partidului, cuprin
de versuri dedicate patriei și parti
dului de membrii cercurilor literare 
de la uzinele „Electropuitere", „7 No
iembrie" și întreprinderea de rețel» 
electrice Craiova.

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scinteii", Gh. Baltă). Recent, au fost 
editate de secția de propagandă a Co
mitetului județean de partid Neamț 
mai multe lucrări consacrate succe
selor obținute de oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri: „Județul 
Neamț în constelația cincinalului 
1968—1970", „Monografii contempo
rane", „Din experiența organelor șl 
organizațiilor de partid in conduce
rea activității politico-educative și 
culturale de masă", „Munca politică 
de masă In sprijinul realizării sar
cinilor de producție", „Steluțe nem- 
țene" etc.
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MULȚUMIM PARTIDULUI!
îndemn de a munci 

mai bine, de a spori 
producțiile agricole
Toți țăranii cooperatori din co

muna noastră au primit cu multă 
bucurie Hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Alături de 
celelalte măsuri luate de partidul 
nostru, printre care acordarea de 
pensii de bătrinețe, retribuirea 
muncii prin aplicarea acordului 
global, creditele pe termen lung 
pentru producție etc., prevederile a- 
cestei hotărîri dovedesc grija perma
nentă a partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale țăranilor 
cooperatori și familiilor lor. în coo
perativa noastră, peste 650 de țărani 
cooperatori vlrstnici primesc pensii 
lunare care se ridică pînă la 210 lei 
de persoană, afară de produsele în 
natură și banii cuveniți pentru zilele 
de muncă efectuate. în cursul anu
lui trecuit, din veniturile realizate 
au fost repartizați pentru pensii 
617 000 lei.

Toate măsurile luate in ultimul 
timp de partid în folosul nostru, al 
celor care lucrăm pe ogoare, au 
constituit un mare stimulent pentru 
țăranii cooperatori, care participă în 
mare număr la muncă, contribuind 
astfel la obținerea unor producții 
bogate. în cursul anului trecut, cu 
tot timpul nefavorabil, cooperativa 
noastră a realizat în medie la hec
tar 3 568 kg porumb boabe, 1 993 kg 
grîu, 29 000 kg sfeclă de zahăr etc. 
Veniturile bănești s-au ridicat la a- 
proape 9 milioane lei. în acest an 
am prevăzut să realizăm producții și 
mai mari, iar veniturile bănești să 
depășească 10 milioane lei. Ca ur
mare a introducerii acordului global 
ca sistem de retribuire, lucrările de 
primăvară s-au desfășurat în condi
ții foarte bune, termtnînd de însă- 
mînțat toate culturile.

Sîntem conștienți că noile măsuri 
adoptate de partidul nostru, cu pri
vire la gratuitatea medicamentelor șl 
asistentei medicale, tratamentul în 
stațiunile balneare șl plata concedii
lor pentru sarcină și lehuzie, la aju
toarele pentru copii trebuie susținute 
prin rezultatele tot mai bune ale 
muncii noastre.

Horea BOGATU 
brigadier la C.A.P.
din Goicea Mare, județul Dolj

Măsuri pe care le 
aplaudăm prin fapte

Vă mărturisesc, din adîncul inimii 
și cu toată recunoștința față de 
partid, că în calitate de mamă * 12

copii, prevederile Hotărîri! Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la unele măsuri de îmbună
tățire a oondițiilor de viață ale 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție mă interesează în cel 
mai înalt grad. Mă refer nu numai 
la mine, ci îndeosebi la copiii mei, 
dintre care 8 au sub 16 ani și vor 
beneficia din plin de prevederile 
noii hotărîri. Sînt convinsă că. ace
leași sentimente de recunoștință față 
de partidul nostru comunist le nu
tresc toate mamele care lucrează pe 
ogoarele acestei țări și toate cele 
peste 900 de țărănci cooperatoare din 
comuna noastră.

Pentru prima dată în istorie, noi, 
sătencele care muncim la cimp, vom 
beneficia de asistență medicală și 
medicamente gratuite, în caz de in
ternare în spital, de înlesniri pentru 
tratamente în stațiunile balneo-cli- 
materice, de ajutoare pentru copii, 
de concediu plătit pentru sarcină și 
lehuzie — lucruri la care, în trecut, 
nici nu visam. Vom răspunde aces
tor noi măsuri — care exprimă mie
zul politicii partidului : grija pentru 
bunăstarea și fericirea omului — 
prin noi eforturi pentru creșterea 
producției agricole. Prin munca 
noastră comună, am făurit o unitate 
economică puternică, dispunind de o 
avere obștească de peste 7 • milioane 
lei. Acest lucru ne dă posibilitatea 
ca. pentru rezolvarea problemelor 
sociale ale cooperatorilor, să chel
tuim în fiecare an aproape 1 milion 
lei. în prezent, se acționează pe 
plan local pentru dezvoltarea și do
tarea corespunzătoare a unităților de 
interes social. Prețuim cum se cu
vine noua hotărire, pe care o aplau
dăm prin fapte.

Maria N. APETRI 
cooperatoare din comuna 
Verești, județul Suceava

0 dovadă a grijii 
pentru sănătatea 

țăranilor cooperatori
Conducerea partidului nostru se 

ocupă neîncetat de dezvoltarea agri
culturii. de creșterea nivelului de 
trai al țăranilor cooperatori. Dintre 
măsurile cuprinse în recenta Hotă- 
rîre a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., am reținut pe aceea care 
se referă la posibilitatea ca membrii 
cooperativelor agricole și coopera
torii pensionari bolnavi să benefi
cieze de tratament în stațiunile bal- 
neo-climaterice. Este foarte bună și 
măsura ca unitățile agricole să-și 
construiască spații de cazare In sta
țiuni. Recent, președinții celor 50 
cooperative agricole din județul Co- 
vasna au hotărît construirea, prip 
asociere, de către toate cooperativele 
agricole, a două vile în imediata ve

cinătate a comunei Turia. Cele două 
Vile vor putea adăposti 50 persoane, 
iar valoarea construcției se va ridica 
estimativ la l 660 000 lei și va fi su
portată de cooperativele agricole a- 
sociate, fie prin virarea sumei de 
bani aferente, fie prin prestarea u- 
nor munci sau aprovizionarea cu 
materiale de construcții.

Citind cele cuprinse în hotărîre 
am simțit încă o dată grija pe care 
partidul o poartă îmbunătățirii con
dițiilor de trai ale țărănimii coope
ratiste. Răspunzînd acestei griji, vom 
munci fără preget pentru îndeplini
rea și depășirea planului de produc
ție, pentru dezvoltarea economică a 
cooperativei noastre.

KONYA Gaza Zoltan 
președintele cooperativei 
agricole Turia, județul 
Covasna

Pentru noi, 
pentru copiii noștri

Nu am darul vorbelor mari, dar, 
drept să spun, prevederile Hotărîrii 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
pe care am citit-o în ziarele de ieri, 
mi-au mers la inimă. întreaga hotă
rîre, de la un capăt la altul, cuprinde 
măsuri de o mare însemnătate pentru 
noi. membrii cooperatori. Lucrez în 
cooperativa agricolă de la înființarea 
ei. din 1960. De atunci încoace, am 
fost martorul tuturor măsurilor luate 
de partidul și statul nostru în spriji
nul oamenilor muncii de pe ogoare. 
Din acest an se aplică acordul global, 
ca formă de retribuire care ne în
deamnă să muncim mai bine în ve
derea obținerii de producții mari. 
Acum, pe baza noii hotărîri, se rezol
vă și o serie de probleme sociale ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și familiilor lor : asistența 
medicală gratuită, tratament în sta
țiunile balneo-climaterice. ajutoare 
pentru incapacitate temporară de 
muncă, ajutor pentru copiii sub 16 
ani și altele.

Am patru copii și toți sînt sub 16 
ani. Și ca mine sînt mulți alți coope
ratori. La noi sînt peste 1 300 copii 
sub 16 ani, pentru care, începînd cu 
1 ianuarie, 1972, se vor primi ajutoare 
care se vor ridica anual la peste 
780 000 lei anual. Consider că așa e 
normal, așa e drept, ca suma respec
tivă să o primească aceia care lucrea
ză efectiv In cooperativa agricolă, cel 
puțin 15 zile lunar și. bineînțeles, să 
fie legată de realizarea sarcinilor de 
producție. în conformitate cu norme
le de lucru stabilite de adunarea ge
nerală.

Mulțumim din Inimă partidului 
pentru măsurile pe care le adoptă 
în vederea îmbunătățirii continue a 
vieții noastre.

Ion MOCANU
membru al cooperativei agricole 
de producție din Curtișoara, 
județul Olt

VIZITELE DELEGAȚIEI ADUNĂRII 
POPULARE A R. P. BULGARIA 

Miting al prieteniei româno-bulgare
Delegația Adunării Populare a 

Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de acad. prof. Sava Ganovski, 
membru al C.C. al P.C.B., președin- 
tele Biroului Adunării Populare, care 
se află în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, a făcut joi o 
vizită în județele Brăila și Galați.

Delegația parlamentarilor bulgari 
este însoțită de Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Scarlat, deputat 
în M.A.N., de alte persoane oficiale 
române, precum și de Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

La sediul Consiliului popular jude
țean Brăila oaspeții au avut o între
vedere cu Mihai Nicolae, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular jude
țean, și alti reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. Cu a- 
cest prilej, parlamentarii bulgari au 
luat cunoștință de dezvoltarea econo
mică și social-culturală, de perspec
tivele pe care actualul cincinal le 
deschide județului.

în continuare, au fost vizitate prin
cipalele cartiere de locuințe ale ora
șului și Muzeul Brăilei. De asemenea, 
oaspeții au depus o coroană de flori 
la placa memorială „Hristo Botev" și 
au făcut un popas la piatra comemo
rativă care marchează înființarea, în 
1869, de către Liga cărturarilor bul
gari, a Academiei Bulgare de Științe.

La amiază, membrii delegației bul
gare au fost oaspeții colectivului de

muncitori, ingineri și tehnicieni ai 
Grupului de uzine de construcții in
dustriale și rutiere „Progresul".

După vizitarea unor secții de pro
ducție. a avut loc un miting al prie
teniei româno-bulgare. In cadrul mi
tingului, solii poporului frate bulgar 
au fost salutați de tovarășii Mihai 
Nicolae și Gheorghe Necula. Întîmpi- 
nat cu aplauze călduroase, a luat cu- 
vîntul acad. prof. Sava Ganovski. 
După ce au evocat tradițiile de luptă 
comună ale popoarelor român și bul
gar pentru libertate și progres social, 
prietenia tradițională și colaborarea 
statornicită între cele două țări, vor
bitorii au relevat succesele deosebite 
obținute de România și Bulgaria în 
construirea societății socialiste.

în onoarea delegației Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, președin
tele Consiliului popular județean a o- 
ferit un dejun.

După-amiază, parlamentarii bul
gari și-au continuat vizita în județul 
Galați. însoțiți de Constantin Dăscă- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului popular județean, oaspeții 
s-au oprit pe platforma marelui com
binat al siderurgiei românești, unde 
au luat cunoștință de modernele pro-; 
cese tehnologice ce se desfășoară aici 
și s-au interesat de nivelul și calita
tea producției, de perspectivele aces
tui modern obiectiv Industrial al Ga
laților.

Președintele Consiliului popular 
Județean Galați a oferit un dineu în 
onoarea parlamentarilor bulgari.

Cronica zilei
Miercuri și joi, Ansamblul artis

tic al Armatei populare coreene, care 
întreprinde un turneu în țara noas
tră, a susținut două spectacole pe 
scena teatrului „Alexandru Davila" 
din Pitești.

Măiestria interpretativă a solilor 
artei poporului coreean, care au pre
zentat un program alcătuit din cîn- 
tece revoluționare și patriotice, mo
mente coregrafice, melodii inspirate 
din viața și lupta pentru indepen
dența patriei si construirea socialis
mului. a fost răsplătită prin vii a- 
plauze.

La spectacole au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, oameni de artă și 
cultură, ofițeri, un numeros public.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferite 
flori.

★
Cu prilejul Zilei independentei Is

raelului, Raphael Benshalom, amba
sadorul acestei țări la București, a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de radio.

★
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea pictorului Theodor 
Pallady, Comisia națională română

pentru U.N.E.S.C.O. și Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste România 
au organizat, joi, o seară muzeală 
dedicată marelui artist.

★
O delegație de cineaști, condusă de 

Mircea Sîntimbreanu, director gene
ral al Centrului Național al Cinema
tografiei, a plecat joi la Helsinki, 
pentru a participa la „Zilele filmului 
românesc", manifestare ce va avea 
loc între 2 și 10 mai, în cadrul pro
gramului de schimburi culturale din
tre România si Finlanda. Spectatori
lor finlandezi le vor fi prezentate, 
cu acest prilej, filmele artistice 
„Mihai Viteazul", „Serata" și „Cas
telul condamnatilor", precum și o 
selecție din filmele de animație 
realizate de Ion Popescu-Gopo.

★
Ieri după-amiază a avut loc In ora

șul Blaj ceremonia dezvelirii unui 
bust al luptătorului revoluționar 
Axente Sever, cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea sa. Crea
ția sculptoriței Alexandra Crișan, 
bustul, executat din bronz, a fost așe
zat în fața Casei orășenești de cul
tură.
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România — Olanda în „Cupa Davis"

Trei zile de tenis pe terenul „Progresul"
• Astăzi primele meciuri de simplu

Astăzi, echipa noastră de tenis de
butează în noua ediție a „Cupei 
Davis", întîlnind la București — pe 
terenul central din parcul sportiv 
„Progresul" (str. dr. Staicovici) — 
selecționata Olandei. Oaspeții au de
plasat la București următoarea for
mație : F. Hemmes, J. Hardijk. 
L. Sanders și F. Schmitz.

în cele trei zile de întreceri (vi
neri, sîmbătă și duminică, cu în
cepere de la ora 14,30), se vor 
disputa cinci meciuri de simplu și 
unul de dublu. Din echipa Româ
niei fac parte binecunoscuții jucă
tor’ internaționali Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, precum și Sever Dron 
și Petre Mărmureanu. Arbitrul în- 
tîlnirii România — Olanda este el
vețianul W. Baumneister.

în urma tragerii la sorți, care a 
avut loc ieri, s-a stabilit ca în pri
ma zi să se dispute următoarele 
două meciuri de simplu : Ion Ti

riac — Fred Hemmes și Ilie Năs
tase — Jan Hardijk.

★
Agențiile internaționale de presă 

subliniază în comentariile lor că te- 
nismanul român Ilie Năstase este li
derul de necontestat în clasamentul 
„Marelui premiu internațional". Năs
tase totalizează 39 de puncte și este 
urmat în clasament de cehoslovacul 
Kodes cu 29 de puncte, Roger 
Taylor (Anglia), Cliff Richey 
(S.U.A.) cu cite 26 de puncte, Bar
thes (Franța) — 25 de puncte, Ashe 
(S.U.A.) — 20 de puncte, Goven 
(Franța) — 16 puncte, Țiriac (Româ
nia) — 15 puncte, Okker (Olapda), 
Smith (S.U.A.), Proisy (Franța) și 
Graebner (S.U.A.) cu cite 12 puncte.

învingător final în „Marele pre
miu internațional" va fi acel tenis- 
man care, în cele 26 de concursuri, 
printre care figurează marile turnee 
de la Wimbledon, Forest Hills și 
Roland Garros, va întruni cel mai 
mare număr de puncte.

( BOX j
l Luni, 3 mai. pe ringul montat I
’ în incinta patinoarului artificial ' 
ț „23 August" începe turneul fi- i 
; nai al campionatului național de i 
’ box pentru seniori. Organizato- j 
1 rii ne-au comunicat că biletele ■ 
’ de intrare pentru toate galele i 
ț pot fi procurate, în prealabil i 
i sau în ziua respectivă, atît la 1 
1 casele patinoarului, (bd. Mun- i 
i cii), cît și la casele speciale de .' 

la A. S. Loto-Pronosport (calea ț 
’ Victoriei), stadionul „Dinamo" i 
ț (șos. Ștefan cel Mare), sediul ' 
i C.N.E.F.S. — biroul de informa- î 
J ții (str. Vasile Conta, 16). S,tu- J 
i denții și elevii — pe baza car- \ 
« netelor care să ateste această i 
I calitate — au acces cu bilete J 

cu preț redus. ț

I_______________ J

A fost inaugurată linia aeriană 
transoceanică New York—București

Sosirea pe aeroportul internațio
nal Otopeni a unui turboreactor 
Boeing-707 al Companiei „Paname
rican", participantă la rețeaua hote
lieră „Intercontinental", a consemnat 
joi după-amiază inaugurarea liniei 
aeriene transoceanice New York— 
București. Pe acest traseu sînt pre
văzute curse permanente, bisăptă- 
mînale, cu escale la Glasgow, Dils- 
seldorf și Belgrad. în prezent, Capi
tala țării noastre este legată cu 28 
de orașe ale lumii. După cum se știe 
marele hotel bucureștean figurează 
în evidența a 60 000 de puncte de 
rezervare automată a locurilor, si
tuate pe întreg globul.

Pe aeroportul internațional, re
prezentanții oompaniei „Panameri
can" au fost salutați de membri ai 
conducerii Consiliului popular al 
municipiului București, întreprinde
rii de transporturi aeriene române 
TAROM, administrației hotelului

„Intercontinental". Erau prezenți 
membri ai ambasadei S.U.A. la 
București.

în cadrul unei vizite la Consiliul 
popular al municipiului, Nicolas 
Tempos!, pilot-șef la Compania „Pa
namerican" a oferit primarului ge
neral al Capitalei, Dumitru Popa, 
din însărcinarea primarului orașului 
New York, cheia de aur a acestui 
oraș.

Primarul general al Capitalei a 
transmis primarului orașului New 
York, un mesaj de salut, precum și 
un album cu imagini bucureștene.

A fost de față Leonard Meecker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

★
Cu prilejul inaugurării zborurilor 

directe între New York și Bucu
rești, primarul orașului New York, 
John Lindsay a declarat o „Zi 
România-America", la New York.

(Agerpres)

Meciuri atractive de fotbal pe „Diiiamo“
• 1 MAI: PROGRESUL — S. C. BAC AU
• 2 MAI: DINAMO — F. C. ARGEȘ

Miine, sîmbătă, se dispută 
primul meci al etapei a XXII-a 
a diviziei A de fotbal : Pro
gresul București — Sport Club 
Bacău, pe stadionul „Dinamo", 
cu Începere de la ora 17. Pe 
același stadion va avea loc du
minică, tot de la ora 17, par
tida dintre Dinamo și F. C. 
Argeș.

Celelalte șase meciuri ale 
etapei sint programate, de așe- 
menea, duminică, astfel : Pe
trolul Ploiești — Farul Con
stanța, U.T. Arad—Steagul roșu 
Brașov ; Jiul Petroșani—Uni
versitatea Cluj ; Universitatea 
Craiova—Rapid (pe stadionul 
din Slatina) ; C.F.R. Cluj — 
C.F.R. Timișoara ; Politehnica 
Iași—Steaua.

DUMINICA SPORTIVĂ LA TELEVIZIUNE
în cadrul emisiunii „Dumi

nica sportivă" din 2 mai, tele
viziunea va transmite, între o- 
rele 13,30—17, un program com
plex : fotbal—tenis—hipism. Este 
vorba de. meciul de fotbal 
Dinamo—F.C. Argeș (transmi
sie directă de pe stadionul

„Dinamo"), de ultimele două 
partide de simplu ale întîlnirii 
de tenis România—Olanda pen
tru „Cupa Davis" (transmisie 
în direct de la terenul „Progre
sul") și hipism — aspecte de la 
„Marele premiu al Angliei" 
(transmisie de la Liverpool).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pescuitul sportiv este interzis 

în perioada 3 mai—1 iunie, inclusiv, 
in toate apele din zona de coline și 
de șes (rîuri șl luncile lor inundabile, 
bălți, lacuri, bazine de acumulare, 
Delta și lunca Dunării, fluviul Du
nărea și brațele sale, lacurile lito- 
rale) din județele Arad, Argeș, Bi
hor, Buzău, Bacău, Brăila, Caraș- 
Severin, Constanța, Dîmbovița, Dolj. 
Galați, Gorj. Ialomița, Iași, Ilfov, 
Mehedinți, Olt, Prahova. Teleorman. 
Timiș, Tulcea, Satu Mare, Vaslui, 
VîlCea, Vrancea, municipiul Bucu
rești. în perioada 10 mai — 8 iunie 
Inclusiv, este interzi- pescuitul spor
tiv în toate apele din celelalte ju
deț».

• Asociația generală a vinătorilor 
și pescarilor sportivi organizează, între 
1—9 mai, în pavilionul N al Com
plexului expozițional din Piața Scîn- 
teii o expoziție cinegetică. Vor fi 
prezentate cele mai valoroase tro
fee de vînătoare din țara noastră. 
Expoziția va fi deschisă zilnic între 
orele 10 și 19.

CICLISM. — La 6 mai se va da 
startul în cea de-a 24-a ediție a 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii". Vor fi prezenți aler
gători din 17 țări, printre care și 
România. Prima etapă se va desfă
șura pe un circuit, la Varșovia 
(112 km). Ultima etapă va avea loc 
la 21 mai pe ruta Liberec—Praga 
(141 km).
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): 
Concert simfonic. Dirijor Mircea 
Cristescu. Solist : Harry Datyner 
(Elveția) — 20.
• Opera Română : Turandot — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Tara «li
rismul — 19,30.
• Teatrul de comedie : Dlsparlțlă 
Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mfi- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul mic : Cum se Jefuiește 
o bancă
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Magheru) : Adio
Charlie — 19,30 ; (sala Studio) : 
Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulești; Freddy — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lăpușneanul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Minl-Jaz cu maxi 
haz — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș"
— 19,30.
• Ansamblul artistic
Română" : -------
populară românească
• Circus 
prezentat de Circul 
Moscova — 19,30.

20.

„Rapsodia
Concert de muzică 

— 19,30.
Spectacol 

Mare din
,,Globus" :

cin a
• Printre colinele verzi : PATRIA 
10; 13; 16; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței Ralu : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Moartea filatbllstului : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45.
• Haiducii lui Șaptecal : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,15; 20.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Mibal Viteazul : BUZEȘTI — 
15,30; 19,30, VOLGA — 9,45; 15; 
19, PROGRESUL — 15; 19.
• Străinul : LUMINĂ — 9 — 15,30 
în continuare; 19.
• Rtul șl moartea — 9, Hoții de
biciclete — 10,30; 12,30; 14,30, Se 
cutremură pămîntul — 16,30;
18.45, Abisul pasiunii — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Renegata : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Poveștile piticului Bimbo — 
9 — 17,45 în continuare ; Program 
de filme documentare 19,30; 21 : 
TIMPURI NOI.
• Prețul puterii : DACIA — 
8,45 — 20 In continuare, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, ARTA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
Î Secretul din Santa Vittoria:

OMIS — 9,30; 12,30; 16; 19,15,
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, BUCEGI — 10; 15,30; 18; 
20,30.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : UNIREA — 15,30; 18, MO
ȘILOR — 15,45; 18; 20.
* Poienile roșii : UNIREA — 
20,15.
• LOS Tarantos : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,30.
• Romeo și Julleta : DRUMUL 
SĂRII — 16; 19.
• Cîntecele mării : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Adio, Granada ! : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 11; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Clanul sicilienilor: PACEA 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,45; 
18, COSMOS — 15,30; 18.
• Trec zilele : VIITORUL — 20.15.
• O duminică In familie : COS
MOS — 20,15.
• Vagabondul : CRINGAȘI — 10; 
16; 19,30.
• Ultima relicvă : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Mexic ’70 : VITAN — 15,30; 18.
• Trimis extraordinar : VITAN 
— 20.15.
• Doar un telefon : RAHOVA 
15,30; 18; 20,15.
• Hibernatus : LAROMET
15,30; 17,30; 19,30.

Deschlderea emisiunii, 
nls de cimp ; România — O- 
landa în cadrul „Cupei 
Davls". Primele două me
ciuri de simplu. Transmisiu
ne directă de la Arena Pro
gresul.
Teleșcoală — emisiune reali
zată în colaborare cu Minis
terul Invățămîntului.
Lumea copiilor. Povestiri pe 
degete. Brîndușa Zaița Sil
vestru prezintă „întâmplările 
lui Boblță“ de Marin Traian. 
Tragerea Loto.
1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară.
50 de ani in 50 de evocări. 
„Cîntec de mai". Montaj li
ric din creația poeților : 
Nina Casslan, Tiberiu Utan, 
Ion Brad, Laszloffl Alădar, 
Dragoș Vicol, Clauss Ste- 
phain, Gabriela Melinescu. 
In această țară, comuniștii 
(III). Vara fierbinte 
documentar 
zat de Paul 
Concert 
susținut 
cîrlia".
Imagini 
taj filmat de 
pescu și Constantin Lungu. 
Telejurnalul noapte
• Sport.

de 
de

film
de montaj reali- 
Anghel.
muzică populară 
ansamblul „Clo-

din Olanda. Repor- 
Nlcoiae Po-

Recepție cu prilejul sărbătorii 

naționale a Japoniei
Ambasadorul Japoniei la Bucu

rești, Yoshito Shimoda, a oferit joi 
după-amiază o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a țării sale.

Au participat Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Iile Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Traian Ispas, Teo
dor Vasiliu și Pompiliu Macovei. mi
niștri, membri ai conducerii unor

ministere economice, deputațl în Ma
rea Adunare Națională, conducători 
de instituții centrale, ^oameni de ști
ință, artă și cultură, reprezentanți 
ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Yoshito Shimoda a rostit o cuvîn
tare la posturile noastre de radio șl 
televiziune.

(Agerpres)

Programul unităților de servire a populației 
in zilele de 1 si 2 mai

UNITĂȚILE COMERCIALE

Sîmbătă 1 mai toate unitățile co
merciale din Capitală vor fi închise, 
cu excepția centrelor de desfacere a 
pîinii care vor funcționa (50 la sută 
din numărul lor) între orele 5,30— 
9,30, a unităților de vinzare a lap
telui și gheții (se deschid la ora 
5 dimineața). Tutungeriile vor fi 
deschise în cursul dimineții 3—4 ore.

Duminică 2 mai vor fi deschise nu
mai magazinele care au în mod o- 
bișnuit program de activitate în ziua 
de duminică.

★
Unitățile de alimentație publică 

vor funcționa după orarul obișnuit, 
cu excepția celor care vor deservi 
coloanele de manifestanți și care, în 
ziua de 1 mai, vor începe activitatea 
1a ora 16.

UNITĂȚILE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

• Reparații urgente Ia domiciliu 
pentru instalații sanitare, electrice, 
reparații frigidere, aragazuri, deblo
cări de uși se vor efectua în zilele 
de 1 și 2 mai de unitatea din str. 
Smîrdan nr. 41, telefon 16 76 47 șl 
14 61 81, între orele 8—13.
• Reparații radio, televizoare și an

tene televiziune. în ziua de 1 mai 
toate unitățile vor fi închise. în ziua 
de 2 mai între orele 8,30—14 vor func
ționa pentru repararea televizoarelor 
următoarele unități ; pentru secto
rul 1 unitatea din B-dul Duca, telef. 
18 28 89, 18 09 85, pentru sectorul 2, 
unitatea din Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 15, telef. 12 25 51, pentru secto
rul 3, unitatea din str. Avrig nr. 63, 
telef. 35 30 10, pentru sectorul 4, 
unitatea din str. 30 Decembrie nr. 16, 
telef. 15 75 23, 14 24 95, pentru secto
rul 5, unitatea din șos. Olteniței nr. 
51, tel. 23 00 40, 23 94 67, pentru sec
torul 6, unitatea din Calea Plevnei 
nr. 11, telef. 14 24 90, 15 04 47, pentru 
sectorul 7, unitatea din str. Bujo
rului 7, telef. 31 49 22, 31 76 91, pentru 
sectorul 8, unitatea din B-dul 
1 Mai nr. 170, telef. 18 08 66, 17 29 40.

• Pentru repararea aparatelor de 
radio vor fi deschise în ziua de 2 mai 
între orele 8—14, unitățile din Calea 
Plevnei 13, telef. 15 30 37 și unitatea 
din str. Avrig 67, telef. 35 15 68. Pen
tru repararea antenelor va fi deschi
să în ziua de 2 mai între orele 8—14 
unitatea din str. Colței 27, telef. 
14 80 21.

• Reparații mecanice și electrica 
auto. în zilele de 1 și 2 mal vor fi 
deschise, între orele 7—14, unitățile 
nr. 4 din șos. Giurgiului 178, telef. 
23 94 05 și nr. 8 din B-dul Aerogării 
nr. 36, telef. 3316 21. Operațiile de 
spălat și gresat auto vor fi executate 
în zilele de 1 și 2 mai între orele 
7-A14, de unitățile nr. 8 din B-dul 
Aerogării 38, telef. 33 31 89, nr. 9 din 
str. C. A. Rosetti 9, telef. 12 84 71, 
nr. 20 din Calea Călărași 260, telef. 
22 05 81.

în ziua de 1 mai între orele 10—18 
și în ziua de 2 mai între orele 12—20 
depanările vor fi efectuate de mașina 
unității nr. 8 din B-dul Aerogării 
nr. 38, telef. 33 16 21.

• Centrul de informare al coope
rației meșteșugărești, de unde se vor 
căpăta orice alte informații, va func
ționa in zilele de 1 și 2 mal între 
orele 8—14, Telef. 13 58 84 și 13 58 65.

OFICIILE P.T.T.R.

în zilele de 1 și 2 mai, vor fi des
chise Între orele 8—20 ghișeele de la 
oficiile P.T.T.R. București nr. 1, 3, 4, 
5, 10, 32, 39, 53, 57 și ghișeul de mesa
gerii de la oficiu] nr. 63.

MERSUL TRENURILOR

în zilele de 1 și 2 mai vor circula 
29 de trenuri suplimentare Intre 
București și localitățile Predeal, Ro
șiori, Pitești, Buzău, Turnu-Severin, 
Rm. Vîlcea, Suceava, Galați, Cluj, 
Constanța, Iași, Craiova. Trenurile 
suplimentare, în majoritatea cazuri
lor, vor constitui partea a Il-a a tre
nurilor existente în actualul mers.

FARMACIILE

în zilele de 1 și 2 mai vor fl des
chise tot timpul — ziua și noaptea 
— farmaciile nr. 5, 9, 20, 22, 46, 53, 
69, 70, 93.

în ziua de 1 mai vor mai fi des
chise, între orele 6—20, farmaciile 
nr. 3, 4, 6, 10, 11, 18, 19, 25, 48, 89, 
123, iar Intre orele 7—20,30 farmaciile 
nr. 12, 14, 16, 17, 23, 24, 30, 39, 40, 42, 
43, 45, 51, 52, 58, 59, 62, 67, 71, 73, 75, 
76, 77, 79, 81, 84, 90, 92, 98, 100, 103, 
106, 111, 118.

în ziua de 2 mai toate farmaciile 
vor funcționa conform orarului de 
duminică.

OLANDA

înfruntarea victorioasă 

a omului cu marea

însemnări de călătorie

Poate că nici o țară din lume nu 
are o istorie atît de intim legată 
de mare ca Olanda. Comparate cu 
pergamentele de acum cîteva se
cole, hărțile de azi stau mărturie 
tenacității acestui popor, care a 
smuls mării metru pătrat după 
metru pătrat, transformînd apoi 
fiecare petic de nisip în pămînt ro
ditor. Bătălia cu apele nu a înce
tat o singură clipă. S-a întîmplat, 
nu o dată, ca truda mai multor 
generații să fie redusă la zero pe 
mari întinderi ale tării. în urmă 
cu aproape două decenii, olandezii 
au cunoscut cea mai mare catas
trofă din întreaga lor istorie. 
Apele mării au rupt digurile, inun- 
dînd în întregime Delta — regiu
nea de sud-vest, cuprinsă între 
brațele Rinului, Metisei și Escau- 
tului. Această catastrofă, soldată 
cu imense pierderi materiale și 
umane, a determinat adoptarea de 
către parlament a „legii pentru 
Deltă" — un vast proiect de îndi
guiri, menit să asigure valorifica
rea pămînturilor dintre ape, insu- 
mînd o suprafață de peste 220 000 
hectare.

Cînd am vizitat Delta, lucrările 
erau intr-un stadiu foarte avansat. 
La Brauwershavensche Gat. prin- 
tr-o coincidentă, zăgăzuirea se fac® 
Intr-un punct situat la capătul di
gului ridicat... în 1533. din argilă. 
Digul a rezistat și mai rezistă încă 
— o relicvă a bătăliei seculare cu 
marea. De acum înainte, instalații 
gigantice, cu baraje mobile, vor 
veghea în permanentă cursul apei, 
fărîmitînd forța mareelor, împiedi- 
cînd accesul mării. Este o muncă 
titanică, ce va fi însă răsplătită din 
plin de roadele acestor pămînturi.

Vestiți naviga tori și comerciant), 
olandezii nu își dezmint nici azi a- 
cest renume, avînd oonștiinta ne
cesității vitale de a Împleti bătă
lia pentru a smulge pămînturi 
apelor mării cu schimbul perma
nent de bunuri și valori. Folosind

poziția geografică deosebit de fa
vorabilă traficului internațional, ei 
s-au preocupat, paralel cu dezvol
tarea industriei prelucrătoare, de 
extinderea și modernizarea marilor 
porturi.

Devenit treptat cel mai mar® 
centru industrial al Olandei. Rot- 
terdamul — cel mai mare port din 
Europa, după unii, din lume — 
este în același timp o uriașă poar
tă deschisă spre toate mările. Un 
circuit continuu de bunuri mate
riale se realizează în dublu sens. 
Este impresionantă prezenta si
multană a sute de vase, ale căror 
drapele multicolore se etalează pe 
albastrul cerului, acei du-te-vino 
neîntrerupt de-a lungul cheiurilor 
ce se întind pe zeci de kilometri.

Rotterdamul a fost distrus a- 
proape în întregime în timpul ce
lui de-al doilea război mondial. 
Au rămas în picioare doar trei 
clădiri mai importante : poșta, 
primăria și bursa. Reconstruit din 
ruine, portul, ca șl orașul, se dez
voltă și se modernizează în fiecare 
an. Noul metrou, tunelale, viaduc
tele aflate în construcție, lucrările 
de îndiguire, de remodelare a bra
țelor de apă ce-1 încorsetează — îl 
definesc o personalitate aparte 
printre orașele tradiționale ale 
Olandei.

Aci la Rotterdam ni s-a vorbit 
cu satisfacție de faptul că. în ulti
mii ani. numărul vaselor româ
nești care intră și ies din rada 
portului a crescut de cîteva ori. 
Este o dovadă concretă a evoluției 
pozitive a relațiilor dintre Româ
nia și Olanda. Evoluție la care o 
importantă contribuție au adus-o 
vizitele reciproce ale șefilor de gu
verne ai celor doită țări, multiplele 
contacte la alte nivele. încheiate 
prin deschiderea de noi perspective 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre popoarele român și olandez.

Dumitru ȚINU



viața internațională______

Cuvîntarea lui U Thant —

intrat in faza finală.

Sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

SEMICENTENARULUI P. C. R.
VARȘOVIA 29 — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Ambasadorul Româ
niei la Varșovia. Tiberiu Petres
cu, a ținut joi o conferință 
de presă. Au participat activiști 
ai C.C. al P.M.U.P.. reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ziariști.

levat principalele etape ale luptei 
și activității P.C.R. pentru reali
zarea eliberării naționale și so
ciale a poporului nostru.

Conflictele de muncă din Italia au luat o amploare deosebită, i 
revendicative cu caracter economic și social. In fotografie: Demonstrație 

condiții de viață și de muncă mai bune.

milioane de oameni participînd la acțiuni 
—muncitoreasca la Florența pentru

olanda Succes al partidelor de stingă 
în alegerile parlamentare

Tirgul internațional din Paris

HAGA 29 (Agerpres). — Alegerile 
parlamentare din Olanda, desfășura
te miercuri, s-au soldat cu un eșec 
al coaliției guvernamentale. Potrivit 
rezultatelor oficiale date publicității 
la Haga, cele patru partide de coa
liție au înregistrat pierderi, ele dis- 
punind acum de un total de 74 de 
mandate din cele 150 ale Camerei 
inferioare a statelor generale (Par
lament), față de 85 cite dețineau 
înainte.

Pe de altă parte, rezultatele scru
tinului confirmă un succes al forma
țiunilor de stingă. Astfel, Partidul

Muncii (socialist) a obținut 39 de 
mandate (cu 5 mai multe decit în 
alegerile precedente), el devenind 
cea mai puternică formațiune poli
tică din Olanda. De asemenea. Parti
dul ■ Comunist a obținut un mandat 
în plus, dispunând acum de 6 locuri 
în Camera inferioară. Cîștiguri au 
înregistrat și „Democrații 66“ (ra- 
dical-moderați) și „Democrații 70", 
formațiune nouă în scena politică 
olandeză. Celelalte mandate au re
venit partidelor de centru și de 
dreapta, care, în general, au înre
gistrat pierderi.

Președintele

GENEVA 29 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa au

în ședința de miercuri a comisiei 
a luat cuvîntul secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care s-a referit pe 
larg la problemele cooperării econo
mice și politice între țările euro
pene. „Orizontul se luminează și rela
țiile politice dintre țările Comisiei 
economice pentru Europa, avind sis
teme diferite, se îmbunătățesc" — a 
spus U Thant. Vorbitorul a expri
mat speranța că „această tendință 
pozitivă va continua și va da rezul
tate bune. Sperăm, de asemenea — a 
continuat el — că Organizația Națiu
nilor Unite va deveni, în scurt timp, 
organizația universală care trebuie 
să fie, pentru a putea să acționeze 
în mod eficace în serviciul păcii, 
dreptății și progresului". U Thant 
a relevat „eforturile serioase ce se 
depun in Europa pentru a se găsi 
soluții unui număr de probleme 
esențiale de politică și securitate 
care sint de bun augur pentru pa
cea mondială".

Referindu-se la aspectele economi
ce ale cooperării europene, secreta
rul general al O.N.U. a apreciat că 
eforturile întreprinse de țările Euro
pei pentru a-și extinde relațiile eco
nomice, în condițiile unor sisteme 
politice deosebite, „reflectă o realita
te nouă a lumii contemporane". 
U Thant s-a pronunțat pentru o in
tensificare a cooperării economice 
intereuropene și pentru o mai mare 
liberalizare a comerțului 
membre ale Comisiei 
a O.N.U. pentru Europa.

Amintind că „suma 
200 miliarde dolari este 
anual armamentelor". U Thant a de
clarat că omenirea are „cea mai 
mare nevoie de opiniile, hotărîrea, 
aptitudinile și cunoștințele savanților, 
tehnicienilor, economiștilor și socio
logilor pentru ca buna gestiune să 
domine asupra risipei, raționalul 
asupra absurdului și unitatea asupra 
diviziunii".

între țările 
economice

enormă de 
consacrată

romanesc

Conferința de la Paris in problema vietnameză
PARIS 29 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc joi cea de-a 111-a ședință 
a conferinței cvadri partite în proble
ma vietnameză. în intervenția sa, 
conducătoarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, Nguyen Thl 
Binh, a relevat poziția justă a gu
vernului său în ce privește soluțio
narea pașnică a problemei Vietna
mului de Sud. Nguyen Thl Binh a 
evidențiat, de asemenea, clemența și 
umanitarismul poporului vietnamez, 
dovedite prin modul în care sînt tra
tați militarii din rîndul trupelor ina
mice luați prizonieri, precum și prin 
recentul ordin al Comandamentului 
armatei de eliberare, care cere să nu 
fie atacați militarii americani ce se 
opun războiului și nu întreprind ac
țiuni ostile împotriva forțelor pa
triotice și a populației civile. Evo- 
cînd recentele acțiuni pacifiste din 
S.U.A., Nguyen Thl Binh a arătat că 
acestea dovedesc că poporul american 
M opune in mod energic războiului

dus In Vietnam și în restul Indo- 
chi.nei.

Șeful delegației R.D. Vietnam, 
Xuan Thuy, a făcut o propunere con
cretă în vederea începerii imediate a 
convorbirilor cu S.U.A. pentru stabi
lirea unui termen de evacuare a for
țelor americane de pe teritoriul sud* 
vietnamez, astfel incit părțile să 
poată discuta duipă aceea problema 
eliberării prizonierilor.

Lori Noi a demisionat din nou
PNOM PENH 29 (Agerpres). — 

Deabia însărcinat cu formarea „altei 
echipe", Lon Noi a demisionat din 
nou. Criza politică de la Pnom Penh 
— determinată de disensiunile și lupta 
pentru putere dintre liderii admi
nistrației, criză amplificată de suc
cesele forțelor de rezistență popu
lară — nu a putut fi depășită.

Micul război
al marionetelor

SOFIA 29. — Corespondentul 
Agerpres. Gh. leva, transmite : 
Ambasadorul Republicii Socia
lista România în Republica Popu
lară Bulgaria, Nicolae Blejan, 

a ținut joi o conferință de presă. 
Au participat activiști ai' C.C. al 
P.C.B., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Co
mitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, ziariști.

BERLIN. — La Universitatea 
din Greifswald (R. D. Germană) 
a avut loc, in prezența unor 
membri ai Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Berlin, 
o întilnire la care au luat parte 
studenți și cadre didactice.

PRAGA 29. — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Praga a 
avut loc joi o conferință. Amba
sadorul Ion Obradovici a evi
dențiat importanța istorică in 
viața poporului român a creării 
partidului său comunist și a re-

VIENA 29 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : In străvechiul oraș austriac 
Steyr s-a deschis miercuri o 
„Săptămină românească" prin 
inaugurarea unei expoziții dedi
cate țării noastre. Expoziția pre
zintă momente din luptele revo
luționare ale oamenilor muncii 
din România, inițiate și conduse 
de Partidul Comunist Român.

In cuvintul său, primarul ora
șului Steyr, Josef Fellinger, a 
exprimat satisfacția de a găzdui 
aceste manifestări, care contri
buie la o mai bună cunoaștere 
intre popoarele austriac și ro
mân.

moscova ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
PARIS 29. — Corespondentul 

Agerpres, P. Diaconescu, trans
mite : Președintele Franței,
Georges Pompidou, a vizitat joi 
Tîrgul internațional din Paris, 
la care participă și țara noastră.

La intrarea in pavilionul ro
mânesc, președintele Georges 
Pompidou a fost intimpinat de 
Constantin Flitan, ambasadorul 
țării noastre la Paris. După 
ce s-a oprit îndelung in fața 
standurilor, președintele Pompi
dou a felicitat pe organizatorii 
pavilionului, făcind aprecieri e- 
logioase cu privire la cali
tatea exponatelor. Președintele 
Georges Pompidou a declarat că 
acordă o mare importanță dez
voltării în continuare a relațiilor 
franco-române și a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări cordiale.

ȘEFUL STATULUI NIGERIAN>

L-A PRIMIT
PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

VARȘOVIA AL C.LE.R.
Situația din agricultură
in dezbaterea Seimului
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„Vietnamul de Sud 
poate fi comparat cu 
o navă care se scufun
dă... O victorie a tru
pelor noastre (sud- 
vietnameze — n.n.) in 
Laos ? Dacă e vorba de 
o glumă, o consider 
nereușită... La Saigon 
s-a creat o nouă clasă 
de profitori de război... 
Oamenii și-au pierdut 
orice încredere în gu
vern". Iată afirmații ce 
caracterizează cît se 
poate de nimerit situa
ția de la sud de para
lela 17, chiar dacă ele 
se referă la lucruri 
bine cunoscute, care 
nu aduc nimic nou o- 
piniei publice. Ele
mentul surpriză — 
pentru că există un a- 
semenea element — il 
constituie autorul a- 
cestor concise și su
gestive aprecieri, care 
nu este nimeni altul 
decit... vicepreședintele 
regimului de la Saigon, 
faimosul general Cao 
Ky (care și-a cucerit, 
intre altele, această 
faimă prin raidurile 
sălbatice de bombar
dament, pe care le-a 
condus personal, îm
potriva locuitorilor 
pașnici din zonele con
trolate de forțele pa
triotice, prin indem- 
nurile la un război 
împotriva Nordului, ca 
și prin confesiunea că 
idolul său in politici 
este Hitler).

S-a convertit brusc la 
rațiune belicosul vice
președinte sau, poate, 
invers, și-a pierdut u- 
zul acestei rațiuni, pro- 
cedind la ceea ce pare, 
la prima vedere, o 
schimbare de 180 de 
grade in pozițiile sale 
cunoscute ? Nu, nu 
trebuie să ne neliniș
tim pentru integrita
tea mintală a lui Ky, 
explicația este mult 
mai simplă, mai ba
nală : se apropie data 
așa-ziselor alegeri pre
zidențiale in Vietnamul 
de sud. Or, după cum 
se știe, la precedentul 
simulacru electoral, lui 
Ky, socotit de protec
torii săi americani ca 
un aliat prea compro
mițător, i-a fost pre
ferat actualul „pre
ședinte" Thieu, fiind, 
ca atare, nevoit să se 
mulțumească cu un loc

secundar, afront pe 
care nu l-a putut uita. 
Momentul propice pen
tru a-și „plăti poli
țele" a venit o dată cu 
dezastruoasa infringere 
suferită de operațiu
nea americano-saigo- 
neză in Laos, a cărei 
răspundere Thieu și-o 
asumase cu emfază la 
inceput Or, infringe- 
rea totală și deruta cu 
care s-a soldat această 
aventură au produs se
rioase nemulțumiri in 
rândurile ofițerilor su
periori saigonezi, care 
și-au văzut decimate 
unitățile de elită. Abă- 
tind această nemulțu
mire împotriva lui 
Thieu, infidelul său 
adjunct speră să-și ia 
așteptata revanșă și 
să-și mărească in a-

NOTA

celași timp șansele de 
a parveni la mult 
rivnita magistratură 
supremi. Iată cauzele 
aparentei enigme a de
clarațiilor lui Ky.

■Replica lui Thieu nu 
s-a lăsat așteptată. In- 
cercind să nege ceea 
ce nu poate fi negat, 
el a organizat in grabă 
o mare „paradă a vic
toriei din Laos" (?!) și 
a proclamat, cu o in
solență greu de egalat, 
că „vor avea loc și alte 
Lam Son-uri" (numele 
codificat 
intervenții 
saigoneze 
mai mult, 
că trupele 
truns din 
ritoriul laoțian, 
nu le poate aștepta — 
remarcă inșiși co
respondenții americani 
— decit o soartă simi
lară cu cea a partici- 
panților la primul Lam 
Son.

Dacă mai era nevoie 
de o dovadă suplimen
tară a disprețului to
tal manifestat de că
peteniile saigoneze față 
de viața propriilor 
soldați, pe care-i fo
losesc ca pioni in 
meschinul lor duel e-

al eșuatei 
americano- 
in Laos) ; 
a anunțat 

sale au pă- 
nou pe te- 

unde

lectorat, aceste ultime 
evoluții de pe scena 
saigoneză o oferă cu 
prisosință. Trebuie, tot
odată, notat că obser
vatorii avizați nu ex
clud de loc ca, la mo
mentul oportun (scru
tinul prezidențial ur
mează să aibă loc in 
octombrie), să se a- 
jungă, sub impulsuri 
din afară, la un nou 
compromis Thieu—Ky. 
De altfel, pe deasupra 
invectivelor ce și le 
aruncă reciproc, cei 
doi au și găsit un anu
mit teren de înțele
gere, făcind să se vo
teze in parlamentul 
fantomă de la Saigon 
o lege menită să inter
zică practic prezenta
rea la alegeri a unui al 
treilea candidat—gene
ralul Van Minh, care, 
datorită rolului său in'' 
răsturnarea dictatoru
lui de tristă amintire 
Ngo Dinh Diem, se 
bucură de oarecare 
popularitate.

in apriga lor dispută 
pentru putere, cele 
două marionete saigo
neze nu țin insă sea
ma de factorul pri
mordial, respectiv ma
sele largi ale populației 
sud-vietnameze, care, 
in ciuda terorii săl
batice, își manifestă 
simpatia și se string 
tot mai mult în jurul 
Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu. Mario
netele nu țin seama 
nici de unitatea de 
luptă tot mai puternică 
a celor trei popoare 
din Indochina, care 
vor să fie lăsate să ho
tărască singure asupra 
propriilor lor treburi. 
Acestea sint forțele 
care vor avea cuvintul 
ultim de spus, și cel 
mai greu ! Nu este 
mai puțin adevărat că 
disputa intre cele două 
fantoșe are și partea 
sa instructivă. Cine ar 
putea, de pildă, să-l 
contrazică pe Ky a- 
tunci cind afirmă că 
nava saigoneză se scu
fundă ? Logic ar fi ca 
și „armatorii" acestei 
nave, inspiratorii dife
ritelor formule ale 
„vietnamizării" să tra
gă cit mai repede con
cluziile ce se impun.

R. C.
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LAGOS 29 (Agerpres). — Ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în Nigeria, Gheorghe Iason, a fost 
primit la 29 aprilie de șeful statului 
nigerian, generalul Yakubu Gowon. 
In cadrul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări.

VARȘOVIA 29. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Seimul polonez a examinat situația 
existentă în agricultură și măsurile 
preconizate de guvern în vederea 
accelerării producției agricole, îndeo
sebi a producției animaliere. Princi
palele tendințe și direcții ale respec
tivului plan au fost prezentate de 
ministrul agriculturii, J. 
fiind apoi reluate de P. 
președintele Consiliului 
Participanții la discuții au abordat 
problema importante pentru dezvol
tarea pe viitor a sectorului agricol, 
precum și un complex de probleme 
legate de asigurarea unor condiții tot 
mai bune de viață și asistență me
dicală.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Piotr Jaroszewicz a arătat, prin
tre altele, că în fața sectorului agri
col, Îndeosebi a producției animalie
re, stau sarcini dificile și importante. 
Dinamica creșterii producției anima
liere trebuie să fie mai mare de 
două ori față de cea realizată în 
cincinalul anterior. Premierul polo
nez a precizat că guvernul va aloca 
importante mijloace și va concentra 
Importante forțe materiale, politice 
și sociale în acest scop.

A. Benesz a fost ales în funcția 
de vicemareșal al Seimului, în locul

lui Karol. Wende, care ■ și-a prezen
tat demisia.

Okuniewski, 
Jaroszewicz, 
de Miniștri.

★
Agenția P.A.P. anunță că, la 28 

aprilie, a avut loc la Varșovia șe
dința Comisiei Seimului pentru pro
blemele apărării naționale a R. P. 
Polone. Comisia a satisfăcut cererea 
deputatului Seimului, E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. și 
l-a eliberat din funcția de președinte 
al comisiei. La propunerea lui 
E. Gierek, președinte al comisiei a 
fost ales deputatul E. Babiuch.

MOSCOVA 29. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Intre 
27 și 29 aprilie a avut loc la MoscSova 
cea de-a 52-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat vicepreședinți 
ai guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. Ședința a fost prezidată de 
Gheorghe Rădulescu, reprezentantul 
Republicii Socialiste România, vice-

președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

La ședință au fost examinate pro
blemele care vor fi prezentate de Co
mitetul Executiv spre examinare ce
lei de-a XXV-a sesiuni a consiliu
lui, precum și probleme curente ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în problemele examinate, 
Comitetul Executiv a adoptat hotă- 
riri și recomandări corespunzătoare.

Semnarea unor convenții de colaborare telmico-științificâ
La 28 aprilie au fost semnate la 

Moscova șapte convenții privind co
laborarea tehnico-științifică a Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, României, Unga
riei și Uniunii Sovietice în unele do
menii ale științei și tehnicii. Se pre-

ORIENTUL APROPIAT
• G. JARRING SE VA ÎNTOARCE LA NEW YORK LA JUMĂ
TATEA LUNII MAI • CREAREA UNUI COMITET COMUN

IORDAN IAHO-PAIESTINEAN

Comunicat comun P.C. German-P.C. Bulgar
SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia 

a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la convorbirile ce au avut 
loc între o delegație a P.C. German, 
condusă de Kurt Bachmann, pre
ședintele partidului, și o delegație a 
P.C. Bulgar, condusă de Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B. In comu
nicat, relevă agenția B.T.A., se sub
liniază că P.C.B. 
ca pași deosebit 
direcția întăririi

și P.C.G. consideră 
de importanți în 
păcii și securității

agențiile
Alexei Kosîghin, preșe

dintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l a primit 
joi la Kremlin pe Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, informează agenția 
TASS.

In raportul său trimes
trial, comisia Pieței comu
ne relevă, Printre altele, că eco
nomiile țărilor C.E.E. în primele luni 
ale anului 1971 s-au ^caracterizat 
printr-o „încetinire a expansiunii în 
termeni reali și prin persistența unei 
puternice creșteri a prețurilor". Ra
portul remarcă, totodată, că șomajul 
a crescut în aproape toate țările 
C.E.E., o extindere deosebită cunos- 
cînd-o șomajul parțial.

La Pekin au sosit> ,ntr-° vi
zită de prietenie, Lennart Rydfors, 
adjunctul șefului secției economice 
din Ministerul de Externe al Suediei, 
și Erik Beckius, șef de secție în Mi
nisterul Comerțului al acestei țări, a- 
nunță agenția China Nouă.

Convorbirile intercomu- 
nitare pentru reglementa
rea problemei cipriote au 
fost reluate miercuri la Nicosia. Rauf

ln Europa convocarea cit mai grab
nică a conferinței general-europene 
în problema securității și colaboră
rii. ratificarea cît mai grabnică și 
fără condiții prealabile de către 
Bundestag a tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia, regle
mentarea relațiilor R.F.G. cu Ceho
slovacia, recunoașterea internațio
nală a R.D.G. de către R.F.G. și nor
malizarea relațiilor diplomatice ale 
R.D.G. eu toate statele europene.

GENEVA 29 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
care a efectuat o vizită de patru zile 
în Elveția, a declarat ziariștilor, ina- 
intea plecării sale spre New York, 
ră discuțiile avute cu ambasadorul 
Gunnar Jarring au reprezentat un 
util și cuprinzător schimb de infor
mații și opinii asupra situației din 
Orientul Apropiat. U Thant a preci
zat că Gunnar Jarring a acceptat să 
se întoarcă la New York către mij
locul lunii mai, pentru discuții supli
mentare. El a adăugat că evoluția din 
următoarele săptămîni a evenimen
telor din această regiune ar necesita 
și justifica prezența la O.N.U. a am
basadorului Jarring.

AMMAN. — In cadrul unei con
ferințe de presă. Salah Khalaf, unul 
dintre liderii organizației „Al Fa
tah", a anunțat la Amman crearea 
unui comitet comun iordano-palesti- 
nean însărcinat cu stabilirea locuri
lor de pe teritoriul iordanian unde

de presă transmit
Denktaș, reprezentantul ciprioților 
turci, a declarat presei că propunerile 
pe care le va face cuprind o „solu
ționare globală" a conflictului, vechi 
de peste 7 ani. La rîndul său, Glafkos 
Clerides. reprezentantul ciprioților 
greci, a arătat că instrucțiunile pe 
care le-a primit din partea guvernu
lui se referă la continuarea analizării 
aspectelor constituționale privind re
glementarea problemei cipriote.

Sute de studenți și mun
citori din Madrid, Barcelona, 
Valencia și alte orașe spaniole au 
participat la demonstrații in semn de 
protest față de valul de arestări ini
țiate de poliția franchistă în preajma 
zilei de 1 Mai. In timpul demonstra
țiilor, s-au produs ciocniri intre ma- 
nifestanți și poliție. Numeroase per
soane au fost arestate, informează a- 
genția A.N.S.A.

vor fi instalate bazele și pozițiile 
fedainilor. Salah Khalaf a reafirmat 
cu acest prilej că mișcarea de rezis
tentă respinge crearea unui „mini- 
stat" palestinean.

NEW YORK. — Șeful statului ma
jor al grupului de observatori O.N.U. 
in Orientul Apropiat, generalul En- 
sio Siilasvuo, a informat Secretaria
tul General al Organizației Națiuni
lor Unite că în sectorul liniilor de 
încetare a focului israelo-siriene a 
avut loc o intensificare a acțiunilor 
militare, ca urmare a bombarda
mentelor repetate ale artileriei is- 
raeliene, din zilele de 26 și 27 apri
lie. transmite agenția France Presse.

în ceea ce privește zona Canalului 
Suez, raportul semnalează că un 
avion egiptean a depășit, la 26 apri
lie. linia de încetare a focului și că, 
în ziua următoare, două avioane 
israeliene au survolat pozițiile 
R.A.U. de pe malul apusean al Ca
nalului.

vede crearea de centre coordonatoare 
internaționale pentru următoarele 
probleme : cercetări în domeniul fi
zicii biologice, crearea de aparate 
biomedicale pentru cercetările știin
țifice și medicina clinică ; protecția 
metalelor împotriva coroziunii ; pro
tecția naturii ; folosirea complexă a 
materiei prime lemnoase ; cercetarea 
unor nci tipuri de pesticide, elabo
rarea de metode biologice și alte 
metode pentru protecția plantelor și 
studierea complexă a influenței mij
loacelor de protecție asupra mediului 
îndonjurător ; elaborarea de noi ca
talizatori industriali și îmbunătățirea 
calității catalizatorilor care se folo
sesc in industrie.

Convențiile au fost semnate In în
deplinirea hotărlrilor celei de-a 
XXIII-a sesiuni (speciale) a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc. 
Introducerea formelor și metodelor 
noi de activitate în comun pentru 
partea interesată va contribui Ia 
creșterea în continuare a eficienței 
colaborării tehnioo-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Convențiile au fost semnate de re
prezentanții comitetelor și ministere
lor pentru știință și tehnică din țările 
frățești. Au fost de față vicepreșe
dinți ai guvernelor : Bulgariei — I. 
Mihailov, Cehoslovaciei — F. Ha- 
mouz, R. D. Germane — G. Weiss, 
Mongoliei — D. Gombojav, Poloniei 
— M. Jagielski, României — Gheor
ghe Rădulescu, Ungariei — A. Apro, 
Uniunii Sovietice — V. A. Kirillin, 
M. A. Leseciko.

★
La Budapesta a avut loc cea de-a 

17-a ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru statistică, la care au 
participat delegații din R.P1. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R.P. Ungară 1 
U.R.S.S. și, în calitate de observatori, 
reprezentanți ai R.S.F. Iugoslavia și 
Secretariatului Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa.

™cja DE CE A FOST INSTITUITĂ 
STAREA EXCEPȚIONALĂ

1

CORESPONDENȚA DE LA AL. CIMPEANU

încheierea convorbirilor 
I. Petrici — R. Grigorov. La 
Secretariatul de Stat pentru Afacerile 
Externe au luat sfîrșit convorbirile 
dintre adjunctul secretarului de stat 
al Iugoslaviei, Iakșa Petrici, și prim- 
locțiitorul ministrului afacerilor ex
terne al Bulgariei, Radenko Grigorov. 
Agenția Taniug menționează că s-a 
procedat la un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale re
lațiilor iugoslavo-bulgare și că inter
locutorii și-au exprimat hotărîrea de 
a continua aceste contacte.

0 întilnire a delegațiilor 
partidelor comuniste din 
Guadelupa, Martinica și 
Reunion a avut loc la Paris- 
tr-un comunicat dat publicității se 
arată că reprezentanții celor trei 
partide s-au pronunțat pentru crea
rea unui front unit de luptă în 
vederea obținerii autonomiei „De
partamentelor de peste mări" ale 
Franței.

Printr-un decret ol Prezi
diului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, anunU agen»ia 
B.T.A., Lîcezar Avramov a fost eli
berat din funcțiile de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior. Ministru al 
comerțului exterior al R.P. Bulgaria 
a fost numit Ivan Nedev, care ocupa 
postul de prim-locțiitor al ministru
lui comerțului exterior.

Un comunicat oficial al 
guvernului Ceylonuluianun 
ță că, in ultimele trei zile, nu
meroase persoane care au partici
pat la acțiunile antiguvernamentale 
din diferite regiuni ale țării s-au 
predat armatei sau forțelor de poli
ție. Din Colombo, agențiile de pre
să, citind surse oficiale ceyloneze 
relatează că armata și poliția con
tinuă „operațiunile de curățire a 
punctelor de • rezistență", îndeosebi 
in regiunea Kegalla, la 80 km nord- 
est de capitala țării.

Medjilisul a ratificat hotărî
rea guvernului turc de a pro
clama, la recomandarea Consi
liului național al securității, sta
rea excepțională în 11 din cele 
67 departamente ale țării, 
dintre membrii consiliului 
susținut. în cadrul ultimei 
truniri a acestei instanțe consul
tative. că organizații de ex
tremă dreaptă ar acționa pen
tru pregătirea unui atac gene
ral înarmat asupra organizații
lor progresiste, a liderilor miș
cării revendicative și contesta- 
tare. La rîndul său, ministrul 
justiției, Ismail Arar, susținînd 
hotărîrea guvernului în fața 
parlamentului, a declarat că 
introducerea stării excepționale 
e determinată de existența unei 
„revolte active" în țară.

Dar exponenți ai mișcării 
contestatare apreciază această 
măsură a cabinetului ca fiind 
îndreptată împotriva forțelor 
care continuă, ca și în perioada 
guvernării lui Suleyman Demi- 
rel, să ceară prefaceri structu
rale în viata social-economică. 
Prin această prismă presa tur
că arată că majoritatea de
partamentelor vizate sînt centr - 
muncitorești și studențești în 
care populația a recurs frecvent 
la acțiuni de masă. în sprijinul 
satisfacerii revendicărilor ei.

Starea excepțională a fost in
trodusă pe o perioadă de o lună. 
Pe toate șoselele ce converg 
spre Ankara au fost postate pa
trule militare pentru controlarea

Unii 
au 
in

traficului. între orele 1 și 5 
noaptea circulația în orașe este 
interzisă. Au fost interzise în
trunirile publice, manifestațiile 
de stradă, sediile unor organi
zații de tineret au fost închise. 
Jandarmeria și poliția efectuea
ză percheziții în universități și 
cămine studențești. S-a comuni
cat că la Istanbul, 67 de civili 
și militari au fost arestați și că 
arestări ar fi avut loc și in alte 
orașe.

Liderilor militari cărora li 
s-a încredințat administrarea 
departamentelor respective li s-a 
acordat competenta de a lua 
„măsuri locale", in funcție de 
aprecierea lor asupra situației. 
Ei au. între altele, dreptul de a 
institui tribunale militare, de a 
cenzura sau interzice ziarele 
locale.

Instaurarea stării excepțio
nale face parte din acțiunile pe 
care autoritățile au arătat că 
intenționează să le promoveze 
„pentru asigurarea ordinii". în 
acest sens, s-a anunțat că va fi 
depus în fața parlamentului un 
proiect de amendament la con
stituție, care să îngăduie cabi
netului să acționeze prin de- 
crete-legi. fără consultarea Med- 
jilisului. Autoritățile au făcut 
cunoscut de asemenea că vor 
revizui în sens restrictiv legile 
referitoare la asociații, reuniuni, 
manifestații.

între timp, reformele soclal- 
economice promise își așteaptă 
realizarea.
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